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ὈΝΙΝΕΚΝΒΘΙΤΥ ΟΕ 1 .ΠἸῚΝΟΙ 

ΓΙΒΕΑΝΥ 

(Ια ς5 Βοοϊκ ΨΜοϊυπιοα 

8.8] ͵. 9 )]ΩηΩο 52 

Μτ10-2ῸΜ 



ΤῊΣ ΡΈγβοη ὉΠγρίηρ {Π15 πιδίθγία! ἰ5. το- 
ΒΡΟΠΒΙΌΪΕ ἴοσ 15 γεί γη ΟἹ ΟΥ ἼΡΗΤΕ {{π 
ιαϊοοῖ αῖα οἰαπιρεα Ὀεΐονν. 

ΤΗΘΗ, πιυϊ! αἴοη απαὶ υπαοη πη οὗ βοοξκς 
αἴθ γθάβοπϑ ἔοι εἰϊδεϊρ!  παγγ αεἴΐϊοη απαᾶ ταν 
Γθϑυ! ἱπ εἰϊσηιίςοα! ἔγοπι ἴῃς ἰπἰνογϑοίἐγ. 

ὈΝΙΝΕΚΒΙΤῪ ΟΕ {ΠΠ||ΝΟ]5 {ΙΒΡΑΕῪ ΑΤ ὑκβαΑΝαΑ-ΓΗΆΜΡΑΙΟΝ 

1,161---Ο-1096 



ὈΝΙΝΕΚΝΒΙΤΥ ΟΕ ΠΙΙΝΟΙΘ 

ΓΊΒΕΑΝΥ 

ΓΙ655 Βοοϊκ ΨΜοϊιπια 

8.8 ͵. 9 2052 

Μτ10-20Μ 



τ ἐν ΘΑΒΟΈΒΤΕΙΙΤ ΤῸΝ 

ἘΠΙΤΖ ΒΑΙΜΘΆΗΤΕΝ, ΕΒΑΝΖ ΡΟΙΕΑΝΏ, ΒΙΟΗΑΒΩ ΝΑΘΝΕΒ 

' ἐ Τααθίρου Ταΐοιτι, 5 Καυίθπ απα σϑροῖ 400 ΑΒΌΙΠάππρθη ἴα Τοχὲ 
τ ἀμᾷ δυῇ 2 Βορροιίοΐο]π 

ἘΡ' κα ων 51 στ. 8, 190. 56}. “( 10. ---, ἴὰ Το νϑηα σΘΌ. οί 12. --- 

Δ ᾿Ῥαπι Βοα ἅν πῖθ. ὩδΟ ΘΟ ΠΟΙ Ζυβδτητηθη ββθηᾶθη Πτβίο ]πηνσ 
Ν ΚΟ τα ἐν ΒἸΒΟΘ ἀπ (πη Θἴπϑτη συγοϊΐθῃ, ἴῃ Υ οὐ θοσοιθαπρ ὙΓΕΈΠΡΤΟΣ 
Βδη 6) ἀ6Υ τόσαι βομθη Κυϊύαν ἴῃ γθἰ ξοσθια ὕταΐδηρθ, 8418 816 ὈΙΒΠΘΙ 
ν Ἡΐορε, 501} ἀ1685 ΥΥ οὐκ Βιϑοβηυηρ' ἔσασθη. 1016 οι ἴδββϑυ, α16 βάχηὐ- 
ΠΝ τὰ Ῥτθ ΚΟ ΒΟ θη ΘΟΒΌ]αΙΘηβὺ βέθῃθῃ, ΒΘΌΘΠ 68 615 ἴπγο Αὐΐ- 

8ῸΘ ΔΏΡΘΒΘΒΘΙ, ἃ16 ροβι μ θγῦθῃ ΕΥΡΘ 1586 ΑΘΙΓ ΠΘΌΘΙΘΗ 
ἐ ῬοΥβομ πη ἷπ οἰπον ἔτ 16 άθη ΘαΘὈΙ]αΘύθη ἔῶ Β]1 Ο Θη ἀπὰ 
Ἰοβθᾶτοπ Βοτ ἀδυζα ἰοῦσα, πίθου Ὀθβοημάθγοσ Βου οΚβίο- 
τ ἐϊσαπρ ἀον Βοαὔτίηϊθδβο πὰ ἀ6Γ ΕΥ̓ ΖΘ ὈτἾδ86 ἄθ8 {Ππῤϑυυϊομύβ ἰπ. ἄθῃ 
ΟΕ ΚΊΒΒΒΟΙ ὈΠΒΘΙΘΙ Πόμπογθη ϑομυθη. Ὦρι- ΟΘΒομσΙΘΌΘθη  οτὲ 
ἐγ οτρᾶπχοπα ὑπᾶ νοι οι μγοπὰ οἷπ τρια μα] σοῦ ΒΊ] ἀ6τ1- 
ΟΒΟΒμασ6Κ ΖῸΓΣ ϑ'οιὐθ, ΘΙ τη 80 ΘΗΙΡΌΙ (616 η ἀυγίθα, 16 ΘΟ μα σΟΥ 
ἀπ ππτη 6] ΔΤ ῸΥ σοτθᾶθ 88 ΚΟΙ ΟΣ ΙΘθθα 468 ΑἸδθυξαϊη8 ἀπ ἀσΤΟῸ 
ἐθεθ, ΘΘΠ τη ]ΟΥ υϑυδηβομδα οι τσῖτά. 

Ἕ 

ν ᾿»ἜΪΩ9 “ὙΟΒΙΡΟΙ απ σοι Τωοϊδίθπηνσ, αἴ6 τὴ σγόβοῦ θυ ἰθβθοηπαξίσκοῖὶς σοιηδοβὲ 
ἀπε ὝΟΙ ΤΟΙΠΟῚ Βοροιβίοσυπρσ ἔτ αἀἷο ΚΔοηθ ρσοίγαθθῃ ἰδϑύ. 1910 ΘΟΥΡίΑΙς ἀπ ἀϊθ 
᾿ς Κομηίηῖβ ΘΙ ὙΟΙΐΆΒΒΟΙ νογάϊΐθπον δαΐεϊοπύΐϊσο Απϑυκοηυπῦηρ; 448 ἘΤρΘΡαΐ5 ἰδὲ οἷα 
ν᾿ ᾿Βαον 48 οἷπ σ᾽] οι 1005 ΜΌΒΙΟΘΥ - ΡΟΡΌΪΔΥΟΣ ΒΟΠδπ απ Ρ οἷτιθ8 ΤΠ ἢ ση 8] τοί 

865. Βίοτοβ ἀδυβίθῖ. Νῖδη τηδομέθ. 1ῃπτὴ τϑορὺ τγοῖΐθ υρτγοϊίαπρ ἴῃ ἄθτι ΚΎΘΙ56. 
π ὙΒΟΠΘπ, αἷθ βίο πίοη Ὀ]Οβ το ἄρτι Κοπυθη οι 119 Νϑιηθη ἀ68 

ΒΌΠ  ἀδίοι“ χυΐτίθθου σοῦθπ, Βοπᾶθτη π᾿ ὙΔΒΥ οὐ σὰ ἀδίη σϑβο! ο Π σἤθη. Ὑ79ὁ1- 
βίδῃ ᾿ ὌΠΒΘΙΘΙ ΠΟ σου σοίϑύΐσοι πα ΡΟ] ἰᾺ}50Ή θη Τὰ σθ νουΖα νη ρθη ἰγδοῃΐίθῃ : 
μιὰ ἄρα. Ι ΞΟΒΌΙΘσΗ ΟΟΥ ΟΌΘΤΘΙ ΚΊΘΒΒΘΙ ὉΠΒΘΥΟΥ͂ ΟὙΤΩΠδδῖθ ΒΟΎΤΟὮ] 815 δι ο ἢ ἄθῃι 

ἀἰοτοπᾶθπ ὌΠΒΟΤΟΙ ΗΟ ΒΟΒΌ]6η, Ὀοβοπᾶθσβ ἅθῃ Αὐΐβηρσοτη, νσᾶ ἀδ85 ὝΥΟΙΚ 
᾿λωκαιφεραοιὶ αηὰ Θ᾽ ἢ Βο! 149 ἀταπαϊασο ΕΥ τνοῖΐζουθ 61] Θητη βὶσο Ξύααΐθη βρίπ. 

(Ηἰδίουίβθομθο Ὑἱοσύθ] Δ βου. 1906. 4.) 

ἃς ΟὝΪη πλεῖον τδϑ αἴθ ὙΘΙίδϑβου Βἱθέοι, Ἰοσύ οἴη τηβίθσαῦίθϑ. ΒΘΙΒΡ161 σοῃ θη) 
"δ ἐμ 48 ἴῃ 5ομ]ροΙ ὑθοη θη Κἀτηρἕθη Ἰτοσηθχ ἄδ5 Βοβίθ υπὰ ΕΥΟΒΕθασβίθ ἰδὸ: οἷα 
ΟΠ β.οις ΟΥΠΒΊΟΙ μοβίίίνο Αὐδοὶξ, 485 θην ποτὲ υπᾷ τ ΪΚα ροκτάζειρον 158. 818 8116 
Ο παδαῖιοῖιο, ῬΟ]ΘΙ ΒΟΉ ΘῈ Ὄδιϊοραπροπ. 19 Βταρθ: »ναθ ὑπ8 α16 αὐίθομθῃ βἰ πᾶ 
᾿ς Ἧς ὝΟΥ ΟἸΠΊΓΟΙ Ζ610 σῸΠπ ὈΘΥΘΪΘΠΘΥ βοίο οἷπθ ΘΌθηθο ὑχϑθπαθ ν]6 δηΖίθ θη θ 
ἧν ᾿ ἘΠΘοτοεβοηθ ΒΘδτ γοτ τι ΘΥΓΔΠΤΘΙ : Πίοσ Πορὺ ὑπ δἷηθ Ατὶ Ρτδ ΚΟΒΟΠΘΥ Απίνοτίέ 
δα ἀΐο56 106 ἘΥΑΟΘΎΟΥ --- οἴπ Απύνοσχί, 80 ΚΙΔΙ υπα ἀθανοἢ ὙΥΤ πὺχ τη] οῃ,. 
ΕΝ αἴ658 ΒυοΝ νεϊτᾶ βίοῃηϑυ βϑίπθῃ ὙοΣ σΘΘη. 815 δίπϑ ἴσῃ. θθβϑίθῃ Κ΄ πη 6 Ῥορυϊᾶγο 
πι: Ἰπηρ ἀδ8 ,5 0 1116 ΤΟΙ Ρ618 ἀοΥ σσόβθη δἰίοη Ζοίΐθη ἀπ Μοηβομθη“, ἀυγο ἢ 
ΕΓ ΟΝ τ, ἈΑΟΣ, δόδη Ῥδι]8 ἄθτη ΒΌΟΩΘ συούϑηϑοϑβίθ! ἴθσα Βοῃὔπι θη Τιοἰ ἐνγοσέ, ἃ1Θ 

» 

Ἰρϑηᾶ ΖΦ ΆΤΩ, σδηττηδτκὶ 4685 βρᾶίοτοι ΤΘΡ 65" ΗἰπἀασΟὨΠΥ Θ. 501]6ῃ, πᾶ ἴῃ 68 
ΒΌΟΝ ΨἘῚ δοΙθδύὺ σοῦ αἴδβθιη Φϑηντηαυκε ΒΘ Ζιτὶ Νυΐζθηῃ ΓΙ ἀπϑούθ Το ρθηδδυΐς 

τ 8485 ΠΡ δὲ Ζ͵Σ ἀΟΚΖΌΆΚΘΗΣΘυ ἀΔ5 Βοαὔτεπίβ. Π ὍΘ.“ 
3.4 ΤΥ ΠΕ ι (θϑαύξομο Τϊξοχαξατζοίίαπρ 1906 Ντ. 1. 

ΓΝ ὍῸΣ πς ΚΑ ὙΕΤΩ͂Ν πὰ 

“κ΄. “" ξ 
Ἢ 



ΒΒΠΘΘΙ6Γ- Καθηΐ: σΓΊθ0ῃ.. ΘοΠμννδγ Θγθμ ἢ 
Ι 12. Αὐυῇ. ΓΧ ἃ. 981 51] Τῖιοχ.-8.. Ῥδυρυηαῖν ἱπ ΔΊ γατς σορΡ. “6 8.- - 

ὲ5 δἰὐδθονδησγίθ ὙΥ ὅσσ τι ἢ ουβομοίπὶ αἀἴθβιηδὶ ἐπ Ὀοίυδο ΠΟ οΥ- 
νγοϊίθυίου Οοδίαι (981 5, βέαϊξε 916 ἀοσ 11. Αὰῆλρθο); ὕδὺ ὙΥοσίβομδίς 
ΑΘΥ ΟΥΘΟΒΊΒΟΙΘη ΤΥ ΚΟΥ, βουνοὶ ΟΣ ἴπ δ σαηρθάτοη Απίμοϊορσίοπ 
γουπορύ, δύ, σον β ταϊὲ ν θὰ Ποδέ, δαΐσοποχησσθη ποτᾶδηι, ΘΌΘΗ 50 
ΟΟΥ ἀ65 τ. ὙΥ ΣΙ δυο ἐζβο 6 Ὲ ΤΙΘΕΘΡΌΘΗΒ. 16 οὐγταο]ορσΊβοηθε ΑΠσΦΌΘΗ. 
Βἰηα πο Ὀραυθοιίθί, ΔΌΘΥ στηΐὲ ὙΝ ορΊββδυη» 81165 ἄρββθῃ, υγὰβ ἄθιῃ 
ΒΟΒάΙΟΥ πος ΠΕΤΟΎΥΣ ΠΡΝΝ γοσϑύδ ΠΟ ἢ πὑπα τι] ἢ βοῖπ Καπ, 8150 
ἵστη Ὑγ ϑθ  ]1 ποθὴ τοϊῦ Βοβοβτβηκαην δὰ Τιδύθι θοῦ τὰ ΟΥθο 56}. 
ϑοῖπ Που υοσυϑϑθι ᾶθ8 Ὀυδκύϊβομοβ Θἀθβοβῖοῖκ παὺ ὧἀοὲ ἘΓΘΥΔΌΒΟΘΡΟΥ ἀθτοῃ.. 
ξοτέροβϑίζίθ θυ το] συϑίομθ Βουι ατιρ τὴ ἀΘυ 5  ΠΠ16η6 Αποσάπαπρ ἀπᾶ 
ΟΙθάοτασ (α. ἃ. ἄυτοι Βᾶπθβροτθ ἀπποπάσηρ νοὶ ϑΡοσε- υπὰ Βοίΐ- 
ΒΟΥ) Ῥοτυβητί. Αὐοῇ ἵπ ΒΘΙΩ 5: Ο]ΟΡΊΒΟΠΟΣ ΒΘΖΙΘΗ τσ ἰδ ΤΠΘΏΘῊ ΘΒ 
σοροϑβοσῦ νοσζᾶρθη. ΖδΕΊτθίομο  υδόϑϑοσατσθη πᾷ ἘτρδηΖαηρθσι τὶ σισὺ 
αἴ πϑὰθ. Αὐῆδσθ δου οοἷπ  ῬοΖζὰρ δὰ Οὐβοσταρηῖθ, ὙΘΧΟΚΥΣΙΝ, 
Αὐτογϑηθχοσοβο υηᾶ ΘΔ οσΚΙᾶσυ απ." 

(Νϑ65 Οουγοϑρομαθηζοι δαί, βἰαϊατί.) 

ΠοΙ ἤθη -αΠθηθΓ: [αἴθὶη. 560 νυν ΓΘ ΓΒ. 
(. Αυῇ. ΓΧΧΥῚ υυ. 9571 5. ΤιοχΧ.-8.΄ι: Ῥδυθεμαῖῦ ἴῃ ἘΓΑΙ ἔθη σορ: Κ᾽ { δ 

θοῦ βοομβϑίθῃ ἀὐβῆασο ἔοι σὺ πο Ὑϑυ ηϊδτηδθὶσ ανΖον ΖοΙ αἷθ 
Βἰθθθηΐθ. Βοὶ ϑίῃϑζη 850 ΟἹ] ο Καηπέθη τιηᾶ τοϊύ Βδομὺ νιν Ὀσοἐνθύθῃ 
ἩΠ ΠΙ βγαδί6] 465 Τια οὶ βυπαϊ ὰτὴ5 ἄδι τπδὴ 510 οὶ Αὐζοὶθσθ ΘἸΤΠΙΘΥ πΘτΘ ἢ 
Αὐῆδρθ Καγζ ἔαββθῃ. ΟθροηἾΌΘΥ ΟΣ νου]οίζίοα ἀὔθσαῦθ ἰδὲ αἴθ 16 χὺ 
ΘΥΒΟΒΙΘΏΘΩΘ ἰπ ἄθτ ΑὩΐασθ ἀπνοσϑπᾶοτί. Τπ ἀδγϊσοη δύδβὲ ταδὶ ΔῈ} 
νἱθῖο ἘΣ ΖΘ θυ θϑθοσαηρθη. δ ΔΟΥ ὙΘΥΣΆΒΕΟΥ τοῦ ἀαγϑ ἰα, ΟΣ 
ἘΠ γυοοσθ πὰ ΔΟΙ ΘΙ 51Ο]ΟσΊΘ σΟΟΟΠ ΘΥ ΠΟΘ Μουβίοηῦ Ζὰ ἄρθη, ἡ 
νυϊγα Ἰορᾶον προΐδησοιθ Ζυσοῦθη. (θϑιομοτίοβ δὲ οσΓ δαΐροποσησηθιι. 
Ὧϊ16 Βοᾶδοιϊαπρδθι νὰν ΟΣ δαΐσοίγίοη ὙΥΟΥΟΣ 1ϑὲ τηϑιδὺ ΚΙᾶν 
πιὰ οΙσουϊοηύίσ. Βοομέ ἀδηκοηδυσοσὺ ἀπ σαΐ σοί πη σοη βία αϊδ σοὴ 
ὙΔΡΘΠΟΥ γοσϑαβ βοδιοκίθη ΑΌΥΊ5856 ὧδ Σ σόσηϊβοῆθιι ΕἸ ΘΥΑΥΙΣ ὉΠ ἀοΥ 
γοταϊβομθη 5. ΠΗ. (Μομδύββομυῖε ἔὰΣ πόμποσθ ϑομαϊθπ") 

Βοιβοῖθι: ἀοι950ῃ-0 το  ϊβοῦοβ ΜΟγίδγθμοῃ.. σθὉ. “μέ 10.50 
Ηοϊπξοξθε: ἀουΐϑο}- αἰοίπἰϑο 68 ΜΙ Ογίθγθμοι.. . ρϑρ. “ δ. 

δ ἜΚ τ το 
ΔΙ ριον ργνῖς ὌΝ τῶν 

Θοπεῖδσιε «οἴ ο μ 6." Ζυ 
γοη ἢ. ἘδοΙπ0. ὅ. Αὐῇὴ, 

0452. γος }..8η06. αΘΌ. “.1.00 ΡΗΔΟΓΙΒ. τς ϑομαυναοῇ. λυ: ΤΕΣ ΤῈΣ 
Μὶι0 ἄοπι Τοχίθ ἃ. Ῥηβᾶτυβ υἱέ ---.90ὺ ἢ 

“ὡρλν ὌΧ ν} 

ὑ" 

νεῖ 

ψοι ἢ. ἤδδοκθ. 14. ἀπῇ. 
ΝΘΡ05. αθ0. “2..1.80ϑθ.5Ὀ. Μὶὲ' ἄθυχ 
Ῥοχἕο 465 ΝΘΡΟΒ Ζιιϑϑτσητση. σ6Ὁ. “1. 1.60 

ψοῦ 8. Αὐυϊοηγίοίῃ. 10. πῇ. 
ΗΟΠΊΘΙ". γο ἃ, Καϑῃΐ. 698. “43.60 

ἢ Νοίδιογρηοϑοη. Ὗ.).5᾽θῦθ 18. 
θνιἃ5 δ. Αὐϑ,, νοι Εν. ΡΟΙ6. ΟΘΘῃ. 
“(. 4.40; 560. “ί 4.80 

Σ-  -  κἱοίπθ Αὐβσαρθ, Ὀθασθοιθὺ 
γοῦ ϑίδηῃθ. ὅθ0. “ 2.50 

ΧΘΠΟΡΠΟΠ8 ἀβρτον γα των, 

αορυμᾶθη οζ 3:90 

ΧΘΠΟΡΙΙΟΠΒ παμνσλτα τανς ἢ 
“ζ. 1.0, γον. “{.1.90. 

5 {ἰροοίπίυΠι δε ηοα γόμ 
ΘΙΘΏ ΘΠ 5 ἃ ϑομαιινδοῖ. 11. Αυδ., 

ΟΡ αθ “ξ---. 80: ϑέδῶν χδίις 

Χ 
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- ῬΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

. ΤΥ̓́ΘΙΑΈ ΥἹΤᾺ ΕΧ ΥἹΤΙΒ Χ ΟΠΑΤΟΒΌΝ. 

ἘᾺ 53 7 ἘΣ ͵ ἂν ϑ9ῦ 

“Μυσίας υἱὸς ἣν Κεφάλου τοῦ “Πυσανίου τοῦ Κε-α 

φάλου. Συρακουσίου μὲν γένος, μεταναστάντος δ᾽ εἰς 

᾿ϑήνας ἐπιϑυμίᾳ τὲ τῆς πόλεως χαὶ Περικλέους τοῦ 

Ξανϑίππου πείσαντος αὐτὸν φίλον ὄντα καὶ ξένον. 

πλούτῳ διαφέροντα: ὡς δέ τινες. ἐκπεσόντα τῶν 

Συρακουσῶν, ἡνίκα ὑπὺ Γέλωνος ἐτυραννοῦντο. γενό- 

μενος (δ᾽) ᾿ϑήνησιν ἐπὶ Φιλοχλέους ἄρχοντος τοῦ [469,8 

Ἢ μετὰ Φρασικλῆ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς 

΄ Α , 3 Υ Χ ΝΑ. - 

. [καὶ δευτέρας] ὀλυμπιάδος τὸ μὲν πρῶτον συνδπαι- 

Φ δεύετο τοῖς ἐπιφανεστάτοις ᾿4ϑηναίων᾽ ἐπεὶ δὲ τὴν Ὁ 

εἰς Σύβαριν ἀποικίαν τὴν ὕστερον Θουρίους μετονο- 

Ἔ μασϑεῖσαν ἔστελλεν ἡ πόλις, ὥχετο σὺν τῷ πρεσβυτάτῳ 

1 ἀδελφῶν Πολεμάρχῳ (ἦσαν γὰρ αὐτῷ καὶ ἄλλοι δύο. 

Εὐθύδημος χαὶ Βράχυλλος). τοῦ πατρὸς ἤδη τετε- 

-- λευτηκότος. ὡς κοινωνήσων τοῦ κλήρου; ἔτη γεγονὼς πεν- 

. τεκαίδεκα, ἐπὶ Πραξιτέλους ἄρχοντος: κἀκεῖ διέμεινε [4448 

-΄ παιδευόμενος παρὰ Τεισίᾳ καὶ Νικίᾳ τοῖς Συρακου- 

λ Ὁ 

ι.ὁ 

᾿ ’ ᾿ 2 2 ’ ἈΨΔ Ἁ 7 λ »} 

τ σίοις, κτησάμενός τ οἰκίαν καὶ χλήρου τυχὼν ἔπο- 

λιτεύσατο ξως Κλεοκρίτου τοῦ ᾿4ϑήνησιν ἄρχοντος [418,3 

Ἵ κε 7 
Ὁ 2 ὔς υ Ξι Ὁ 7 

ἔτη ἑξήκοντα τρία. τῷ δ᾽ ἑξῆς ἐνιαυτῷ ὀλυμπιάδι 

ἐνενηκοστῇ δευτέρᾳ τῶν χατὰ Σικελίαν συμβάντων ἢ 
ὶ 

17980}9 εὶ 



Ιν ΡΡΕΠΘΟΡΕΩΤΑΒΟΗΙ 

᾿4ϑηναίοις καὶ κινήσεως γενομένης τῶν τ᾽ ἄλλων 

συμμάχων καὶ μάλιστα τῶν τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκούντων. 

αἰτιαϑεὶς ἀττικίξειν ἐξέπεσε μετ᾽ ἄλλων τριακοσίων. 
412(1] παραγενόμενος δ᾽ ᾿4ϑήνησιν ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ 

Κλεόκριτον ἄρχοντος. ἤδη τῶν τετρακοσίων κατεχόν- 

τῶν τὴν πόλιν. διέτριβεν αὐτόϑι. τῆς δ᾽ ἐν Αἰγὸς 

. σφοταμοῖς ναυμαχίας γενομένης καὶ τῶν τριάκοντα 

παραλαβόντων τὴν πόλιν. ἐξέπεσεν ἑπτὰ ἔτη μείνας. 

ἀφαιρεϑεὶς τὴν οὐσίαν χαὶ τὸν ἀδελφὸν Πολέμαρχον. 

Ε αὐτὸς δὲ διαδρὰς ἐκ τῆς οἰκίας ἀμφιϑύρου οὔσης. ἐν 

ἣ ἐφυλάσσετο ὡς ἀπολούμενος., διῆγεν ἐν Μεγάροις. 

ἐπιϑεμένων δὲ τῶν ἀπὸ Φυλῆς τῇ καϑόδῳ. ἐκεῖ χρη- 
σιμώτατος ἁπάντων ὥφϑη χρήματά τὲ παρασχὼν δραχ- 

μὰς δισχιλίας καὶ ἀσπίδας διακοσίας. πεμφϑείς τε σὺν 

“Ἑρομᾶνι ἐπικούρους ἐμισϑώσατο τριακοσίους. δύο τ᾽ 

ἔπεισε τάλαντα δοῦναι Θρασυδαῖον τὸν ᾿Ηλεῖον ξένον 
αὐτῷ γεγονότα" ἐφ᾽ οἷς γράψαντος αὐτῷ Θρασυβούλου 

πολιτείαν μετὰ τὴν χάϑοδον ἐπ᾽ ἀναρχίας τῆς πρὸ 

403] Εὐχλείδου. ὃ μὲν δῆμος ἐκύρωσε τὴν δωρεάν, ἀπενεγ- 

καμένου δ᾽ ᾿Φρχίνου γραφὴν παρανόμων διὰ τὸ ἀπρο- 

886 βούλευτον εἰσαχϑῆναι. ἑάλω τὸ ψήφισμα" καὶ οὕτως 

ἀπελαϑεὶς τῆς πολιτείας τὸν λοιπὸν ᾧκχηδε χρόνον 

ἰσοτελὴς ὧν χαὶ ἐτελεύτησεν αὐτόϑι ὀγδοήκοντα τρία 

ἔτη βιούς. ἢ ὥς τινὲς ἕξ καὶ ἑβδομήκοντα, ἢ ὥς τινὲς 

ὑπὲρ ὀγδοήχοντα. ἰδὼν Ζ]΄ημοσϑένη μειράκιον ὄντα. 

459,5] γεννηθῆναν δέ φασιν ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος. 
φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι τετρακόσιοι εἰκοσιπέντε" τού- 

τῶν γνησίους φασὶν οἱ περὶ Διονύσιον καὶ Καικίλιον 
εἶναι διακοσίους τριάκοντα (καὶ τρεῖς», ἐν οἷς δὲς 
μόνον ἡττῆσϑαι λέγεται. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ὃ ὑπὲρ. 
τοῦ ψηφίσματος (ὃ) ἐγράψατο ᾿Ζρχῖνος τὴν πολιτείαν 
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αὐτοῦ περιελών. χαὶ κατὰ τῶν τριάχοντα ἕτερος. Β 

ἐγένετο δὲ πιϑανώτατος χαὶ βραχύτατος. τοῖς ἰδιώταις 

τοὺς πολλοὺς λόγους ἐχδούς. εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ Τέχναι 

ῥητορικαὶ πεποιημέναι καὶ Ζημηγορέαι. ᾿Επιστολαί τὲ 

καὶ ᾿Εγχώμια καὶ ᾿Επιτάφιοι καὶ ᾿Ερωτικοὶ καὶ Σωκρά- 

τους ᾿“πολογία ἐστοχασμένη τῶν δικαστῶν. δοκεῖ δὲ 
κατὰ τὴν λέξιν εὔκολος εἶναι. δυσμίμητος ὥν. Ζ41η- 
μοσϑένης δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας λόγῳ ἐραστὴν αὐτόν 
φησι γεγονέναι Μετανείρας. ὁμοδούλου τῇ Νεαίρᾳ. 

ὕστερον δ᾽ ἔγημε Βραχύλλου τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγατέρα. 
μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδρῳ ὡς 

δεινοτάτου εἰπεῖν καὶ ᾿Ιδοκχράτους πρεσβυτέρου. ἐποί- Ο 
ησὲ δὲ καὶ εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα Φιλίσκος ὃ ᾿Ισοκρά- 

τους μὲν γνώριμος ἑταῖρος δὲ “υσίου. δι᾽ οὗ φανερὸν 
ὡς προέλαβε τοῖς ἔτεσιν. (ὃ) καὶ ἔκ τῶν ὑπὸ Πλά- 

τῶνος εἰρημένων ἀποδείκνυται. ἔχει δ᾽ οὕτως" 

«Νῦν». ὦ Καλλιόπης ϑυγάτερ, πολυήγορε Φρόντι. 
δείξεις εἴ τι φρονεῖς χαί τι περισσὸν ἔχεις" 

τῷ γὰρ ἐς ἄλλο σχῆμα μεϑαρμοσϑέντι καὶ ἄλλοις 
ἐν χόσμοισι βίου σῶμα λαβόνϑ᾽ ἕτερον 

δεῖ σ᾽ ἀρετῆς κήρυχα τεκεῖν τινα Πυσίᾳ ὕμνον 
δύντι χατὰ φϑιμένων καὶ σοφῷ ἀϑάνατον᾽ 

ὃς τό τ᾽ ἐμῆς ψυχῆς δείξει φιλέταιρον ἅπασιν 

χαὶ τὴν τοῦ φϑιμένου πᾶσι βροτοῖς ἀρετήν. ῃ 

συνέγραψε δὲ λόγω καὶ ᾿Ιφικράτει. τὸν μὲν πρὸς 
“ομόδιον. τὸν δὲ προδοσίας χρίνοντι Τιμόϑεον. καὶ 

᾽ ’ 25. 2 ΤΟΣ ἣ ἐν; , Χ 
ἀμφοτέροις ἐνίχα᾽ ἀναδεξαμένου δ᾽ ᾿Ιφικράτους τὰς 

τοῦ Τιμοϑέου πράξεις. ταῖς εὐθύναις ἀναλαβὼν τὴν 

τῆς προδοσίας αἰτίαν. ἀπολογεῖται διὰ τοῦ Μυσίου 

λόγου. καὶ αὐτὸς μὲν ἀπελύϑη. ὁ δὲ Τιμόϑεος ἐζη- 
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μιώϑη πλείστοις χρήμασιν. ἀνέγνω δὲ καὶ ἐν τῇ 

Ὀλυμπιακῇ πανηγύρει λόγον μέγιστον, διαλλαγέντας 

τοὺς Ἕλληνας καταλῦσαι Διονύσιον. 

ΟΕΒΑΤΙΟΝΤΙΝ ΑΒΑΌΜΕΝΤΑ. 

Οὐ. 1. Ἐπρμμηοαβ, Ὑἱῦ τποάϊοᾶ ογύαμδ ργϑθαιῦαϑ, 
ΟΠ ὌΧΟΙΘΙῚ ααχιββοῦ, ἢ 6] 155ἸΤη8 1 5101 6556. δχιϑυτηδ- 

μαὺ, 564 Ὁ Ἐγγαύοβίμθηθ οουσιρία οϑύ. Θὺὰδ 46 τὸ 

ΟΟΥΙΟΥ ϑούπβ, ροβύαπϑηη 801] τὴ, αἀ88 ΒΌΡΙΙ δα αὐγχ 

[αοταῦ, ΤῸ [ἀἰθ 11 οοδρτῦ, ΠΟΙΏ]ΏΘΙῚ 1η 8] 6 γ10 ἀθρτο- 

Ὠθηβῦτη τηὐουποιύ. Ῥοβύθδ ἃ ῬΤΟΡΙΠ 15 6185 1 115 γΟΟδ [115 

ἴῃ ΠΕΙΡΗΐμϊο ἃρυᾶ ἰπάϊοθβ Π]ῸπῚ πθαὰθ ἄοϊο ἀοιηυτα 

ΒΌΔΙη ᾿παἀπούχτη ργορθαῦ ΠΘαΘ ΥἹ 6Χχ γὙἱίᾶ δΌσΤθρύμμ π6- 

ααθ ἃ ἴοοο, αὰο Θοηϊιριδδού, γοὐγϑούση, 5θα 1πϑύο 50}Ρ- 

ῬΠΟΙΟ οἰθούαμη 6556. 1)6 [θηροῦθ 211] οομϑίδί, ὨΪΒ] 

αποᾶ 6χ 8 80 οδιιβϑιη ΠΟῚ πηα]ΐο ροϑὺ Προ υὐαύθιη γϑϑί!- 

[αὔϑιη δούϑιη 6556. ΞΌΒΡΙΟΘΙΊΒ. 

ὦΥ. Π. ΟὈτγδῖον 8 Οἵ 1ῃ ἔμηθυθ ρα ]100. ΘΟΥα ΤΏ ὙἹΤῸ- 

ΤΙ 56 ῬΥΒΘΟΊΟΔΥΘ ᾿ἰϑάθθ αἸοΙῦ, αἋἹ ΟΥ̓ 115 Ομ Τα 

ΓΙΔΟΘαθΘΙΉΟΊ105 ΘΌΧΙΠση ἴδγθηΐθθ ῬΙῸ Ῥδύσα ΠΟΥ] 

διηύ. Νραὰθ σϑῦο αὐπἀαθϑιη οοΥ ὧἊ6 τορυβ 80 118 

σΘϑῦΒ Ῥτοΐδσῦ, 5 Ὀ]ΡΙΤη8. οϑῦ 1 ἰδ] 115 ΤΠΘΙΟΥΤη 
8 ΑτηϑΖοι) ἴπ46 6110 ἀϑαὰθ δὰ ῥΡιΌθΙ πη Ρ]α- 
ἴδϑθθηβθ οὖ ΤὭγαθυ θ]1 οχρϑαιτομθπι, απ ἀΓ}05 ὑγιρτηὔα 

ΥἹΓΟΙΌΙΩ ἹΠΊ]ΡΘΙ]Ο ΠΠροταύα οϑὺύ. Αἴαὰσθ ἀθ ρᾷᾳρῃδ (η]- 

αἴῶ 8 9 δι βιη 061 γΘ 7015 αὐδαχ, αἀ8}1ἃ [πῃ ΡΌΘΠ100 ΘαΘΥ6 

ΠΟΘΙ ὕσμη Αὐπθηῖϊθ ρούθγαθ. (Ὥυᾶγθ 1116 ΟΥ̓ΔΕΙΟΠΘΙΏ 

ΠΟ Πϑριύΐθιη 5θα βοΐδμη 6586 δχιϑῦμπηθθ. Εἰχιύπη 46- 

᾿1πΠ4θ 06}}1 ΟὐΥηῦ}} 8 09 τϑϑριού. θοπαὰθ ΠΟΗ- 
1116 (8 51) ἃ ργοροβιίο ρῖϑῃθ δ μουσθσθ νἹάθηίαι, 



ΑΒΟΌΜΕΝΤΑ ΥΠ 

απᾶθ πιτ6 1’. Τῇ οἱ" (ασᾶὰθ γαύϊο ᾿πὐογοθάδὺ ᾿Υου 1 γ5186 
ΘρΙΡ οὖ ἸΒοουῦ 5 ῬΘΠΘΟΎΤΙΟη, Β610]. 1890) δὰ 

Ἰβοογαῦ5 ᾿ττὐαύ! θη γϑύψα! Ὁ. Θαοα 51 γϑυιη οϑὺ, 16 Γ 
δῆπαση 550 8. ἢν. οὖ 511 (ρυρμδο 1ωθποίγιοδιθ ΒΗ 1Η) 
ΘΟΙΠΡΟϑιύδιη 6556 ΘΟΠΙΟΙ85. Ρυη. ἃὉ Ατιϑίούθ θ 

Βμού. ΠῚΟΘ νυ. 1411 Ἰαπαδίαν: ἐν τῷ ἐπιταφίῳ διοίο νυ] Β 

ΠΟΙΉΪΠΘ ΠΟῸῚ 8 αϊδο, ὕμπτη 80 8115 τ1}{185, αὶ [,Υ58186 

ΘΆΠ 51Π6 1118. ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΙΒ. τηθηθοη6 αὐ θαθπηῦ. Πθοθη- 

ὉΙΟΥΘ5. Ρ]θσααθ ροβϑὺ Πϑιβι τη ΔΙ ἀϊοδη δ, ΠΟ Π}} ἀθ- 

Τοπάογαμῦ αὖ ΓΘ θαι, [6 Εριύθαρϊοβ ἀ65. [,. 815 δομύ 

Θγνσίθϑθμι, ϑ αϊίρ. 1868. ΤΠΟΙΙΔΒΟΗΙΚ, ἀθ 1. Θρι[ὰρ 1] 
ααὐπθηύδ, ὙΘΙΊ511111 ταῦ. 1881. 

Οὐ. ΠΠ| Ηοιηῖπθβ ἀπο ΠΠοοἀούπιῃ ϑαο]οβοθηΐύθιῃ Β]αἴδϑο- 

ΘΏΒΘΙΠῚ τὰ Θιηδδηῦ, υὖ Δ06 1, αἋὉ1 ἤϑηπὸ οδιιβϑιῃ αἰοΙ, 

ὈΘΗΘΠΟΙ5 αἀθυιποιγθῦ, δ]ἴο ὅποὸ ρούυϊθηθι γοχϑγθῦ. 
{0π|4| ΥἸΧΙῚΒ ΘΧΟΙΟ5 ΘΙΤηΟ ΘαΥΘΥΒΘΙ τη ποοῦα, οὑ1η ΔΟΙῺ] 

ἰγυβέγα, απϑθβι νι βϑϑύ, δ πηΔ6 ϑγοοϑῦιπι) ὙοΘ105 8ρ- 
ΘΥΘΒΒ5 δϑύ. υθΠ ΟΌΥΘΙῚ 8061, ΟΠ Υ61ΠῚ 66]811 ΟὈΡΘ- 
τοῦ, 816 θη] ραύγα γρ]]οΐα οὐτη ΤΠποοαοῦο ΡΘΥΘΡῪΙ- 

πϑῦιβ οϑὺύ. θύῃ ὉὉ1] ὙΘα1ὺ ΤΌΥΒΌΒ 10 1{Π115 Π1514185 

1ποιαϊδ, οὖ ροβύαυδηῃ αὐγίτηαθθ δου ραρπδύμμη οϑῦ,. 
᾿ΟΙΠΠ6Β αἋ1 1ηὐουθυϑηῦ Ὑ] 67} 05 ἰΘυ1 115 ΘΟΟΘΡΟΙ5 αἸ56685- 

Βουπηῦ. (ΑἸ υδύθιον. 8Π1}15 ροϑὺ 511η0 ΒΑΥΘΥΒΘΥ 1, αΕ] 
οὖ ορίρὰβ οὖ ϑαυοίοχιθαίθ νὰ]θραῦ, οατη οδϑιδῶ ρῥυϊγϑύα 

οΘοἰ ἰδ οοιηρουιδβθῦ, ραΌ]166. ἀραᾷ ἀγομποηύθιη (βασι- 
λέα) ἀθ σνυΐϊπούθ ργϑοιηθαιίαίο γϑὰμπὶ ἴθοιύ. ὕδιιβᾶ 
πού οϑῦ δρυα ΑΥΘΟραρΊΠῚ ὈΘΙΙΟΙΒ. 8Π115 ροϑῦ ραρη δα 

Οοτοηθηβθιῃ (8 40). 

ον. ΓΥ. Υὰ ἀὰοὸ οὐμὴ ϑαπιρύῦμ ΘΟΙΠΠΔΠ11 ΒΘΓΎΘΙῚ 

ΘΙηἸβδθηῦ, αἴ ῬΙΟΙΉΙΒΘῸΙΘ αὐὔθυθηύαγ, οομ θη 06 Θχοχίδ 

ΔΙΌΘΣ, αἿἹ [)1ΟΏΥ5118. ΘΠπογϑοιιβ ἀθϑυϊηδύιβ ογαῦ, δ] θυ υτη 
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ῬΟΥ ἀντίδοσιν δα [οὐὔπαπδβ ρουτηαὐύδηδ5 ρχογοοαῦ. θΘιΐ 
ΘΠ. ΟἸΥΙΟΥ δϑϑοὺ τηθύπογθθαιθ π οϑαβ, οδαογοῦ, 

Ῥϑούαμη 1η11Ὁ, αοὁ. 56 τη Βα 1ὔαχιη ΡὈῈΘΙ]δτη6 116 

ΔαΥΘΥΒΑΙΊΟ ὑγϑα! [ΠΣ ΤΩ ῬΥΟΙΏΙΒΙῦ, 51 1118 5101 Ὀουτα 1ἃ- 

ΘἼΙΩ, ΒΘΥΥΟΒ ΘΟΙΏΡΙΌΓΟΒ, ἤπππρθθ απδδάδηη τϑιη βίββθῦ.. 
Ῥϑα]1]ο ροβίαμθϑιη ἤϑθὸ ρϑοῦϊο ταύ ἴϑοίω οϑῦὺ, 15 61] 

ΘΠογαρὶα ἰπποῦπβ ογῶὺ ΘὈΌΥΙΒ ΟΠ 8115 1 ΔΙ ΓΘΥΙῸ5 

ἀοτμαχη 856 οοηὐα!ῦ οὐ Ἰηὔθυ ΥἸΧχδβ οὖ σϑύρϑγ ΡῈ] ] τη 

Θθαυχιύ. Φαδγθ ᾿γχϑύτϑ Βα ΎΘΥΒΘ 5. Θατη 46 οα646 ῥγ86- 

τηθαϊίαΐα ἃρυὰ Ατϑθορδριπη δγοθϑϑιῦ. ΗδΌθιη5. ΤῸῚ 

ΟΥ̓ΔΟΟΠ ΘΙ ΘἰθυΘΙη, ΟἿ] ΟΌΠῚ ὩΒΥΤΘΟΟ αθϑιῦ γ65 Ῥ88}10Ὸ 

ΟὈΒΟΌΤΙΟΥ οϑὺ οἵ. ἤθυιη. ΧΙΧ 90. ΑΠασδηΐο απ δγαπῦ 

ΒΙΆΒΟΒΚΘ ἀ6 ϑηθοϑι 21, Π|Πηρ 46 ϑῃύαοϑι 29. [06 
[θιῆρουθ Ὠ1}1] ὑγϑαϊῦαν. 

τ. Ν.. Οδ]Π18θ οχ 5ΘΥΥΟΥΠη 1Π60]ΟΙΟ Ὡραα 1610 68 

ἢ 6] ]ϑϑύαϑ ΟΥΙΠΏ]15. ΟΥΔΥΙΒΒΙΙῺΙ γ60 (ἱεροσυλίαν ἴῃ 1π- 
ΒΟΥΙΡΌΊΟΠΘ ἸΘΟΊΤΠΠ5), 5611 1Π6 0110, ΟἹ Ρ61 τηυ]ῦοβ 

ΒΒ Ππο5. Αὐμθηΐϊβ πηϑγοδύασαβ ἔβοϊθθαῦ, διπηΐθο ρδύθιπο 

Ῥοβῦ 81105 ΟἸΤΙῚΒ. ΔΙ16015 ἤδο ΟΥ̓ΔΟΟΠΘ ΧΙ] ]Π]δὑ1, ΟἸΔΙΗ 
ΤηΒΠΘΆΤη 6586 ΟΥ̓ΘΟΙΔΟΥ5, οὐ ἀποά ργθοθβ ἀθϑαπὺ δ ααοᾶ 

ἴῃ το Ῥαϊαῦπο [ο]1ὼ ἀαοὸ ποὺ ἰοθο [:πὐουϊθσαμῦ, οἵ. 

ΘΘΌΡΡΘ δριβύ. οὐἱῦ. 1. 
ον. Υ1. Απάοοϊαθβ ογϑῖοσ, ἄστη ΗθυΠΟΟΟΡΙ ΔΙῚ 

ὀδιιδδι ΔΟΊΓΟΥ 1Π ὙἹΠΟ]α ΘΟμΙΘοῦι5, 1Π61010 ϑοῦο βουνᾶ- 

[πὰ οϑῦ, 564 ρϑ]]}0 ροβϑὺ [βού 15 ρορυ]βοιῖΐο, ααο 

εἴργεσϑαι τῶν ἱερῶν τοὺς ἀσεβήσαντας καὶ ὁδμολογή- 
σαντας ἱτηρογϑύσμη δῦ, αὐῦ86 οθάθγθ οοδούαβ ΟΥ̓ΡΙῚ 

ΤηΔΧΊηΘ ἀδθρθηβ πηθγοθδύμγαμι δχουοθραί. ΒΙῚΒ ἀδὶπάθ 

(αμμῖβ 411 οὖ ἔοσθ 401) ἔγυβίσα ἴῃ ραύτδια ὙΘα 116 

οοπαῦαβ ἰδπᾶάθιη ἅππὸ 402 διηπθϑία ἰγθύυβ Αὐμθηδβ 
γϑυϑυθύ. ῬδΊΟΙΒ. ΘΠΠ15 ροϑὺ ἃ βθρῃῖβιο, ΒΡΙΟΠμδγο, Μο- 



ἈΑΒΑΌΜΕΝΤΑ ΙΧ 

Ιοΐο, φυοᾶ Οδυθυῖὶβ βδογὸ ὙΥἹο]αββδὺ, ρϑὺ ἔνδειξιν ἀτοθβϑὶ- 
π5 οβϑὺ, αὰἃ 486 τ στρ διομοπίθ δαοίοσ Ποαϑίδθ 
τηγϑύθυ!δβ 1π|01δὉ] ᾿πἀ!]οα απῦ (αππὸ 999). Οτδίοπθιη 
ΥΘ͵Ὸ, αὐδ ἀθαθθγο!ορίαθ ΒΡΘΟΙθη ᾿Υᾶ6 86 ἴδσῦ, [1 Υ8186 

ΠΟΠ 6586 οοῃδίαὺῦ. [ἴπ 1πᾺ1010 ὕβμηθη ἢ 1ὔδπι ΘΧΙβί!- 
τηδηὺ ΗΘ βομον, 46 στῶ οἷο. 50, ΚΙτοΒ πο ρθη. 1 Ἷ, 
ΒΙ655 Αὐἰὐ. Βοσυ. 12 006, Βοτρκ 110. ὅθβοῃ. ΤΥ 8506, Βορο- 
πο], Ῥ5. ᾿υγβϑίδθ οὐαῦϊο δοπύγσω ἀπα. 9, ὁχ αυατθυβ ΒΕΟΙΡΚ 
οὐ Βοβρμῃοὶῦὺ Τπθοάοσο Βυζαηθίο θῶπὶ ὑπ] θαηῦ 600]]. 
ϑαϊα, 5. νυν. Θεόδωρος. Α τῇδίοσθ δϑύβὑϑ 1] ΘΥΙΟΥῚ5. Θ0Π- 
ἐδούδηιη ᾿πα!οδγουιηῦ Βα ΠΉΚ  Πιϑύ. οὐἹῦ. 0, 5Ιαιύου θοῦ. 
Απά. 160, ΕὙΔΠποΙκοη Ἰθοὺ. [γ8. 45, ἃ τῃθύοσϑ δϑίδίθ βιιρρδυὶ 

ΟΥ̓ΔὀΙΟΙΙ5 ΤΌΥΘΠ515 ΒΡΘΟΙΘΙῚ ᾿τη]δαῦο οΟμβοιρύϑιη [2]10518 
ΑΥΙὐγοῦαν ρῥτϑθῖ. ἀπάοο. Χ οὗ γϑρϑυ, ἀθ Πςυϑῖδθ αἀδ6 

ἔουθαῦ οοπΐσα ΑΠπαοΟΙαθΘ ΠῚ] ογϑίϊομθ, 4155. [105. 1900, 
1. Βήυμβ, 110. Ῥοτίγ. ἄογ αὐίθοη. 419. 621. Ἐριδοιηθης 

ἀθπιαὰθ 6886 σαἱὺ Ζαυϊ, ΡΥορΥ. Μδημἤθιτη 1891. 
ον. ΥΠ. Ηοπιο δὐΐαΐθ ργουθοίϊοι, 41 ἔχπάο οο- 

Ἰεπᾶο ᾿πὐθαύαθ ἃ ΤΘΡΌΡ]οα 586 ορϑύϊποραῦ, ἃ ΝΙσοιηδοῃο 

αρυα ΑΥθορᾶραχῃ δοοιιϑθῦμ, αἰιοα Ο]686 βϑόγϑθ ὑγπ ΠΟΤ 

δηπ0 9910 ὁχ ἃρυοὸ βυβύι δθθῦ, οαὰ8. 56Θ]ΘΥ5Β ΡΟΘμ8.ς 

Θχηατη οὖ ὈΟΠποΟΥατη ΡῈ Ὀ]]1οαύϊο οοπϑυιαίω ογαῦ. Πθιβ 

ΥΘΙῸ 8550 404,2, α'ο ὑθιηροῦθ ΡΥ] 1} 1 Θιηἰδβοῦ, 

οἴθδχη πῸ]]8 τη 1Π 60 1556 ργσορδῦ. Αὔαπθ οὐδ δούδ νἹά6- 

Ο ΤΥ ΠΟῚ 1ἴῶ τη]ῦο ροϑὺ δῆπατη 9ὅ. Θυοα Ῥϑα]ὰβ ὁ ἐκ 
Μυσίας ἀρυᾶ Ῥμοῦ. οοα. 202 ογδύ!ομθιη 8 [γί Δ Ό1πα1- 

οαγῦ, Ὠ1Π1}1 οϑῦ. Οὗ Μοαυύζῃου. Ῥυορυ. ΡΊδιθῃ 1860. 
ον. ΝΠ]. Ηδο ογδύϊομθ, ααδθ ὈῬθβϑιη6. ΘοΟΥταρίδ 

δα ΠΟΒ ῬΘΥυΘηΙῦ, ἤοΙηΟ αὐ] 810 ΔΙσι ΤΠ] η 18 ΒΟΡΒΙΒΌΙΟΙ5. 
ἸΒῸΒ ΥΘΒΘαῸΘ, 1πΠ ααἰρθὰ5 γοιβαῦυυ, [ἰθυιῦθυ αὐ ηρθ 5 

ΤηΔρῚ5 αὐδηη δοοαχαίθ ΘΧρΡΟΠΘη5. ἐδιηΠ]αγ αξθη 506 1185. 



Ἂ ' ΟΒΑΤΙΟΝΟΜ 

αὐ θυβάδηη τϑηπηοιαῦ. ἰὺ 1 ᾿π61010 Πδιξϑη ΠῚ 6586 
ϑρραγοῦ, τὰ [}Υϑιᾶθ ΠΟ 6586 ἴθσθ οοηβίαῦ. Τϑιηθη 

ΥΙΧ οατη Βιθηήϑηηο ἤθη. Χ 941 56. θδπ Θχθγοι θα 015 

ὀϑαδὸ ΟΟμϊθούδϑιη οὐθαϊ θυ. ἀΐαθθ αποα γορϑ τη 

Ὠ]αύαβ θυ δα νά θῦθι (ΒΘ μη βου, 46 μιαῦα 189) ὀχθαμίὶ 
ἴογθ βϑθοϊο απο αὐὐιρασηῦ, αὐοα Π6 ὙΘΥΓΠΙ 6586 

ΘΧΊΒΟΠΘΠῚ ἴογτηδ γϑύτμϑ ξυν- οὐρδβύδί, απδιη Ρτδθίουσὶ υἹ- 

ἄθιαυβ. ΕἸΡΙΦΟΤΠΘη 6556 σγοϊαθυηῦ [)ΟΌΤΘΘ, (ΟἸΘΙΠΙΡῈΥ 

Ἤδη. ΙΧ 1580, δύαίζον 10. ΧΙ ὅ29. Ῥγβοίοσθρα οἵ. 

Ῥεχίχ αὐδοϑῦ. ἢγ8. 11 16 ΟἸδαβῦηα) 1857, Κιχοῆπον ῬΥΟΡΥ. 
Ποιητηῖη 1809, Ευιύζθομθ ἀ155. 6. Βιοβύοομι: 1811, 
ἨΔ]1Θη5] 6 θθη, Ῥτορυ. Ασηϑίθαὺ 1887. 

Οὐ. [Χ. Ῥοϊγδθιιβ, 411 ἀσοθιβ ΤΘΥΘ. ΤΠ ΘΉΒΙ 5. δηΐθ6 

ἀοιησιη γουουίογαῦ, οὕπη 1ὔθυση ἃ ρτδθίου! θ5 δα 50]- 

ῬΘμαΙαση Θγοοδχθῦι, ΘΟΠ Ά]Ώ6]115 885 ῬΘοῦηα τηπ]δα- 
Οὐα5. οϑῦ, ατᾶτη τηὰ]ξαιη ργδθύοσοβ θχϑαμΐθ 8ηπηῸ δά 

Μίποῦνδθ αὐϑοβύοσθβ ἀθυμ]θγαηύ. ΠῚ γθῦοὸ οϑϑῶ ΘορὨϊδα 

ῬΟΘΠΒΙη ΤΘΙΏΙΒ15586 ἀΙοαηύασ. Αἴαὰθ ῬοΙγδθημδ, οἴη 
ΒθρΘμα1ο ᾿ππούυβ τϑαϊβϑοὺ (δ 111), ὑθυῦο 8πηο. δῸ Βο- 
ΤΉ]Πη6 8]1Ια1ὸ0, ἼΘΙ Ῥτϑθύοσθβ 111} ΘΒ ΟΣΥΏ8556. ν᾽ θη 1, 

ΡΟΙ ἀπογραφὴν 1ῃ 105 νοορϑύαϑ, αοα τη] δα ΠΟῚ ΡΘ- 

Ῥϑπαιββθῦ, μ8ὸ ογϑύιοηθ 56 ἀθίθηαιθ. 1)6 ὕθιῃρουθ θυ 
Ἡ1}1] βοίσητιβ, αϑΙη α 81η ΡΤΟΡύου ΟΥ̓ΘΌΤ 5 ΑὐΠ ΘΗ ΘΉΒΙΠ1ΠῚ 

ΘΧΡΘαΙΙΠΟη65, ααδθ ΘΟΙΏΙΠΘΙΠΟΙΘΗΠ17, 116 8]485 δὰ 

Ὁ6111 Οοτ τ} ἰθιηροῖῶ οϑάβϑιη τϑίθυτθ υἹάθύι, 1,8- 

οαπδ᾽ πἀπὰ οοΥΐθ ρϑύθὺ, Ὀ]0165 1Π65586 βαμῦ 6] 5050]- 

οθηὔαν. [}Υ51886 ΠΟῚ 6556 ΥΘΙῚ Β1Π}1}ΠΠΠΠῸ1Π Θϑύῦ, ΘΡ  Ου θη. 

6556. δύ σϑηῦαν ἨΔ] γίβιπδ ἰθοὺ. ἢγ5. 117, ΑἸ υθομῦ ἀ6 
Τ,γ5. οὐ. ΧΧ, ϑυαίζευ. ἤδθιυιη. ΧΙΥ 800, ΧΥῚ 88. Ρχδο- 
ἔογθα οἵ. ΒΙθρίθα, ἀθ τηαϊία απ80 ἐπιβολὴ αϊοιαγν 81, 
Ῥαθδὺ, ἀθ ογϑίϊοηιβ ὕπερ τοῦ στρατιώτου ὀδιιϑᾶ οἷο. 

ἃ 
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θη α}15 1890, Κ61|16ν, Π᾽ῸῪῸ Βιϑοῃύβίγαοθ 1ῃ. ΠΥ ϑ188᾽ 

9. βάρ, Νἄγηρεγο 1894. 
Οὐ Χ. Τηθομηηοδίμπι, οὕτη ἀϊοοσο ἀραα ρορυϊυπι 

δϑαΒα5 οϑϑοῦ, ΠΥ Πθβ 10 ἰὰ5 γοοδγογαῦ, ΑἼἼΡΡΘ αα] 

ἸΙοΘσΘ 111 ποραγθῦ, αποα 1η ῬΥΟΌΘΙ1ΙῸ βοαύαμη ἃ Ὀ]ΘοΙϑβθῦ, 

ΘΙ ΒΑΘ. ΥΟῚ ὑθϑίθβ ΠΙΟηυϑιαη οὖ ΘῸΠῚ ΠΟΙΏ]ΠΘΠῚ ΡΌΓ͵ΤῸ- 

ἀαχογαῦ, 41 ΟΥΘΟΟΠΘΙ ποδύγϑιη Παριῦ. [Ιἢ 610 10 

ΥΘΙῸ δ 5ο!αὔτπι5 Τ᾽ ΠΘοτηπθϑύμϑ ΠΙΟΠΎ ΘΙ 1 [8151 ὑΘΒὈΙΤ.ΟΏ1] 

τϑῦχη ἰδούστη ἀδϑιηπαγιῦ. Αὐαὰθ ΟΌΠῚ 1 ῬΥΙΟΤΘ 10 611010 

ΘΌΠῚ, ΡΙῸ α1ὁ Πδ6ὺ οΥαὗο δουρί δῦ, ϑαούοσθιῃ [1556 

οομὐθηαιβϑοῦ, ΟἹ δύο ἃ ὑγπρΊη αΥΠ5 ΟΟΟΙΘΥΘΟΠΙ, 15 
ΤΌΥΒ5 ΤΠ Θοτηπθϑύσση 46 1Π11115 Ῥοβύααγιυ. (ὑδαβδ δοὺδ 

οϑὺ ἃππὸ 984 (8 4). Οταθοηθη πὰ [,Υ5185 60}- 
βου ρϑιββοῦ, Ηδγροογαῦο ἀπθιίαραὺ 5. ἀπίλλευιν, ἀπόρ- 
ρητα, πεφασμένης. ποδοκάχκη. Νοπίγείοβ χγβιὶα ἀ1ρ- 

ΠΆΤῚ 6556 1παΙοδηῦ οχοθρύβ (ὐ. Ἠθυγτηδηηο, (σαν ΒΟ ὺ- 
᾿οιὑβίταρθ γοὴ [,Υ8185᾽ Χ. θᾶάθ, Ἡδημουον 1818) οὐ 
1. Βγυπβιο (110. Ῥουύγοιῦ ον ΟατἹθοηθη 460), 4] ΘΧου- 
ΟἸδα 015 οδαδῶ οοηϊοούδιη θ556. οθηβθηῦ. 

Οὐ. ΧΙ. Ογδύῦομβ αα8 δηΐθοθαιϊῦ ὈΥΘΥΙΔΙΤη 6556 
10 πΔ ΘΔ ΟΘΥ δη!τηθαγογθθ. Θυοά αὐδηᾶο οὖ ἃ αὰο οὐ 
40. ΘΟΠΒ51110 Βοιρύμαμῃ 510, ἀπ ιαῦαγ; [7518 6. ΠΟ 6588 

ΔΡΡαγθῦ. Θυοιηοαᾶο 15 αἹ ΒΟΥ Ρ51ῦ γοπ σοδβουιῦ, ΘΧΡΟ- 

παηὺ ΑἸ Υθομύ, 46 [,Υ5. οἵ. ΧΧ, 1 οὐ Ἠδϑυστηδηῃ 1. 1. 11. 
Οὐ. ΧΠ. Ῥυμπι Τ γϑίαβ ἰρβθ ἕπρα βαϊαΐθια ροέϊ, 

ῬοΙΘΙ ΔΙΌ τ5. ἔγαου Θὰ} {{ἸΡῚ ΠὐΘΥΙΓΟΥ ΠΏ ΠΏΡΘΙῚΟ 8Ὁ 
Ἐπγαθοβῦμθμθ 1ἢ σὰ ΡΈΡ]ΙΟα ΘΟΙΠΡΙΘΠΘηΒ5. οὖ 1 Ὑ]η- 

οα]ὼ οοΟμΙΘοῦα5 ὙΘΠΘΠΟ ΟΟΟΙΒ5 δύ. [ρουΐαίθ σθου- 

Ῥογαύα, οὕὑτη ὑπο ηὐαν 1 ΕΠ]ΘΌΒΙη8, Οοϑϑιϑϑθηΐῦ, [Υ5185 

" Ῥγαϊοβύπμομθιη, ααἱ οὑπὶ ῬΏΪΔΟΠΘ. ἴῃ 106 τοιηδϑηβογαῦ, 

τϑῦχῃ θοῦ. Αἴαὰθ αὐϑ' θοῦ! 96 τι5ὰ5 δϑϑϑῦ, αἴὰ ἀπ] ]η 



ΧΠ , ΟΝΑΤΙΟΝῸΜ 

ογαῦ, οὰπι Δ][671 ο86 615 ᾿πουβαγίβθθ (ΒὙΟΒΡΟΥροΥ, 6- 
Ὀδ.61}), ΔΙ 671 1π τύ] 115 γθάαθηα!15 οομτῶ Θθαχη οχίϊ- 

01556. δχιϑυμπηδιθηὺ (ΝΘιου, 46 βῬοῃ. ἄβιηη. 188, Μβιθ- 
Πρϑιὰ5, Αἰ. Ῥυοχ3 251, ΒΙαββ, Αὐἰδ. Βευ. 13 641). 
Ηδπο γϑύϊομθιη Ὑϑύϑιη 6586 Ασιϑύούθ!β ἀ6 ΑΘ! ΘΗΒΙ ΌΤΙ 

ΓΘΡΌΘΙΙοα [10 6115 ὑθδύαυσαν (ν. ὙΠ] δηηονῦς, Ασιβϑῦ. αι. 
Αὐπθη. Π 218). Ογαῦο μαι δῦ δὰ ὅπηὶ 403 
ΘΧΙΌΤη. 

οὐ. ΧΠῚ. Ἀρογαύιβ, ραίγθ ᾿θστηδυθ ΠΟΥ] ΠῸ πϑὗτιβ,. 
αἋὶ ροϑῦ Θυθανηρ θη οΥαη ἸΤΡΟΥ τη. Ῥγορίθι θα πϑῆοσϊδ 

11 ΤΟΙ Ὀ]1Ιοατη οΟἸ]αὔω ῥα Ὁ]166 Ἰαπααίαβ ογαῦ, ἃππὸ 404 

δα ϑϑηδύμαπι φυϑϑύοσαση ΠΟΠΠ]]ΟΥαπη οὖ δα] ΓΟ ΠΟΤ ΊΤΩ 

ποιηϊηδ ἀσθύμα]ογαῦ, 41 ΤΟΥΠῚ ΠΟΥΘΙΙΏ ΟΕΡΙΟΙ Θββϑηΐ. 

ΟΥ] Υἱ} ἃ ὑγρΊηὐαΥ 715 ΟδΡΙ 5 αθιηπδῦ ϑαπῦ. ΑἸΙ- 
ααϑηΐο ροβὺ 1ΠΌΘΥΘΠι ΤΘΙΠΡῸ]1οδπ γϑϑύυχθαύατη ΠΟ 5115, 
ΟἹ] ΠΙΎΒΙ85. ἤδη ΟΥ̓ΔΙΠΟΠΘΙΏ ΒΟ ρΡ51ῦ, δαϊαναηΐα οΟ0η80- 

ὈσπῸ ἀρογαύσμη ἃριἋὰ ἘΠΟΘΟΙΠΥῸ5 Ρ6Γ ἀπαγωγὴν 

Θοοαθαγιῦ, αἀοαἋ ΙΠ610]10 11οὸὁ Πιομυβοάογαση {τϑύγθσῃ 
Ἰηὐου βοιβϑοῦ, συ] ρούυβ αποα, αὐϑιηααδιη ΠοΙη]ΟΙ 8 

δϑϑϑῦ, 1 ἴοτο οὖ ὕθιηρ] 15 Ὁ7Ό15 γουβαυθῦασ (8 88). ΟΥαῦο 
Βαριΐα οϑῦ ροϑῦ δῆηῦτῃ 400 (8 ὅ06. 88) 1ῃ Πρ] ]αδύθυ τη 

1 6]1010. 

Οὐ. ΧΙν. ΧΥν. ὅὐσὰ Αὐμθηϊθηβοα δῆπὸ 990 ΤΏγαβΥ- 
Ὀυΐϊο ἄποθ ἴῃ Βοθβθούδιη θχθυοι [ΠΔ ΤΠ]ΒΒΕΧῚ Θϑϑθηῦ, 60] 

Βοϑοῦβ οομΐγα [,ϑοθἀθθιη 05 ΔΌΧΙΠαση ἔθυγθῦ, ΠΟΗ- 

Π8]}1 οχ Ῥβαιρυ8 ΔαΥΘΥΒΘΥΟΒ ΒΓΘΠΠΟΒ ὙΘΥΙΪῚ 1ηὐ6 1 

Θαιῦθ5. ΒΟ ΡΟ ἤ18 ΤΠΘΓΘΥΘ τηϑ]πθυιπηῦ, ΟἸδΙΠα 81 ἃ 5868- 

ποῦ δ ποὺ τη 186 σὍΠΙ5. ΠῸΠ Θγϑηὺ ἀθ]θοῦ. [Ιὴ 
αα]ρὰ5 ΑἸΟΙ ΙΔ 465 ταῖποῦ ἔα, ΑἸΟΙΌΙΘα 15. (1018. 0181715- 
511 οχ Η:ιρραιοία Π]1Ιὰ5Β, αἋἹ βισηυ]αύαιιθ ΘΧθυο 5 

ῬΙΌΘΙ1]Ο ΠᾺ]]10 ΘΟΙΏΙΩΙ580 ἀοιηθτη τϑαπΠῦ 4}} Αγοπδβίχα- 
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ἐτ4ὰ λιποταξίου ΠΟΙΏΪΠΘ 1ἢ ΠῚ5 γοσαῦιβ θϑῦύ. [5 ἃ ἀυο- 

Ῥὰ5 5 βου ρύου 5 Π15. Οὐ ΟΠ] 15 δαϊαύιιδ δῦ, απαδ τη. 

ΡτΙοτθῖη. οὐ δ. νυ. ᾽Δλκιβιάδης οὖ ποδύτα δϑίαϊθ Β]δ85 

(Αι. Βευ. 13 494), ἤοϑ! (Ζ. ἢ. ΑΥΥ. ΧΙῚΧ 9Δῃγθ80. 2), 
Νονδοῖκ (1μ6ῖρΖ. ϑύπα. ΧΠ 1 54.) ἴῃ ἀπθισση νοοδνυθυπηΐ. 
Νϑασθ ἰδιηθη Τύϊομθβ ατᾶ8 δῇἴοθγαπῦ 84 ΟΥ̓ΔὑΙΟΠΘΙΩ 
ἀατηπαπᾶάδπι 5 !ΠοοΥΘ υἱάθηῦμ. ΑἸύθγαμη σοῦὸ Νόνγθοκ 

οὐ υϑυθούαμῃ ἀδἰθοῦιμ. οὖ ΠΡΌΣΘ οὖ βϑηῃύθη τη ΘΟΠ- 

αὐγαούίοπθ τῶ ἃ ῬΓΙΟΤΘ αἴθουσα ρυορανῦ, αὖ ἃ [χγ818 

ΟΥΙΘΊΠΘΙΙ ἀπ Υ6 Π1110 πιο 0 ρῬοβδιὺ ΘχΊβυη811. Πα 6 

ϑαπὺ Ὁ]. 96, 2 ἃππὸ 99 γν] 94 (ΧΙΝ 4) δρυά τη1110685, 
οαϊ ᾿πἀ]οῖο ργδθίοσθ ργαθουϑηῦ. 1. Βγαπ5 (110. Ροχίγ. 499) 
ΟΥ̓ ΠΟΠΘΙη ὈΙΟΤΘΙῚ ἃ γγ81 ροβύθαω ὀοτηχηϊύαίθηη οὗ 

δαοίαια, αὖ ἰβοογαῦ (ογ. ΧΥ) δανθυβαγθῦασ, δαϊύδπι 
6556. ΘΘηβθῦ. 

Οὐ. ΧΥΙ. Μαμίνηθυβ, ΥἹΙ ΠΟΌ1]1 ἰοὺ πϑῦμβ, ΟἿ] 

ΤΠ Ππ5 αποάάδηη (βθηδύου τὴ ΑἸΧΘΙ5) δβουθαθ δρυᾶ 
ΒΘηδ ἢ ΤΠΟΓΙῚ ΘΧΘΙΉΘ Β.1γϑῦ, ΘανΘΥβι5. ΘΒ] Π]Π18- 

ἴοτδϑϑ 56 εἰθίθηαιθ, 411 Θὰ 5110 ὑγ]ΡΊ δ Υ1718 ΒΌΡΘΠΘΙ8, 

θα θβύυδ ΤΠΘΙ]556. αΙΟΘδηύ, 6110 γϑῦοὸ Οὐυ! 10 56 
Του ]5511η6 ΤΘΤῚ ΟὍΞ51556 ρΥϑθαϊοαῦ. ΟΥ̓ΑΟ]Ο οἰγοῶ ϑηπατη 591 

Βεθιύα νἹαθύυγ. 

Οὐ. ΧΥ͂Π. Ῥϑίθυ δἰ ΠΟΙ] 15 41 ἤδη ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΙῊ 

δεροὺ ᾿χαύοηι ὑϑ]θηΐω ἄπο οοΙηπηοαθγογαῦ, οὖ οὰπὶ ροϑὺ 

Εγαύοβ πηουύθηη ἢ]11 ϑυτα8 ΠΟῚ 50] γ]55θηὖ, 10 ὉΠΌΙΗ 
6ΧχΧ ΠΠΠ15 ἰγαβιβύγαθαση 1πγ0 οοϊῦ, ΘῸἸΡΡΟ 4] 508 1 

ὌΤΡΘ δάθϑϑοῦ. 01 οὰπὶ οϑιιθα ΟΘοΙαἸβϑθῦ, ΟΤῸΒ α008- 

ἀδτη Οχ 1{Π1π|8Φ Τὸ [811}1811 οοοαραγιῦύ. ΤΠ] γο1Ὸ {τ8- 

ὕγατη αἰΐουιαβ ΕΓΒ ΠΟΙ ὐ15 θοηδ ΡΟ ]]οϑηὔαΥ οὖ αὖ δι 

πῦ, αὐ ἔταύγυτη 08. ΠΟῸΠ βοιυπούδθ ουϑηὖ, ΔΟῪΪ 61 απ0- 

6 ΔΘΙΔΙΟ ῬΌΌΠ00 Δα βου αμὐΥ, αο05 δούου Ῥ6Ὶ {168 



ΧΙΥ ΟΝΑΤΙΟΝΌΜ 

ΔΏΤΟΒ ροββϑάθγαεῦ. ΑΌ ἢδο 1π]υτ]ὰ ΟΥ̓ΘἔΟΠ6. ὈΥΘΥΙΒΒΙΠΊ8, 

586. ἀοἔβθηαιθ, αα8η} ΠΟΠΠ]]1 πη 1}8}}} 6558. ΘΒ γα ὗ. 
δαβα δούδ δϑῦ ἃπηὴ1 991 δϑϑίαΐοθ. 

ον. ΧΥΠῚ. Ῥοϊοομαβ, οαπὰ θοπὰ αὰ86 ΝΙοΙδ6 ἴγα- 
ὕστιθη ἔπουαπῦ Ῥα ΠΟΙ 1πιβϑιϑβοῦ οδθβααιθ οθοϊἸββοῦ, 

ῬΘῈ]Π]Ὸ ροβϑὺ γυόσϑῦοηθη] Θϑηάθη {{|10. ὈὐδΥΘ ΟΌΠῚ 

Ἰύογαπι παρανόμων δοσαδεαῦιβ οϑϑοῦ, 8 δευτερολογίᾳ 

Εὐπογαῦ5 ΠΠτπβ. ἃ πα ἸΟ 5 ρούιδ, π6 ὕπμη ΘαΥΘΥΒΆ1]0 

ροποραθγθηῦ, ααοα ρϑα}]Οὁ δηΐθ τϑουβαγιϑϑθηῦ. Αὐατθ 

48 τορυβ ῬΟΙΙΟΟ τι5. ὨΙΒῸΒ. 510, ἸΏ ΟΥϑιητ5, ΠΙοσπϑὕμΒ 

ἴδιηθῃ, ΝΊοΙδΘ ἔγαῦθυ, ΡΟΡᾺ]1] ᾿γϑ 1 1Π 568 ὀοποίφαβθθ γι ἀοίαν 

(οἵ ΤΠΔΙ Ποῖ, )}16 θαο ἔν Ρο]γβίγαίοβ, Υ ταῦ. 1816 Ρ. 20), 

Θα1π5 ΠΙΠὰτη 1)]οπηπθϑῦαμι δοουβδύοσθη! οχΟ 1556. ΒΌΒΡΙ- 

66115. ΑΙ ποῦ ῦ5. θΟη ΡΕῈΥ ἀπογραφὴν ρούϊξα 6588 

ὀρηθθηῦ, απᾶ πδὺὸ οὐὔαύομθ ἀοίθπμαθγθηῦαν οἷ, Β]8858 

Αὐὸῷ Βευ. 15 δ20ῦ. ᾧυδθ πὐτη. ταῦ 51}, ἀαδιξδξαν 

οὗ τὸ. 24, Ἡδρθιίΐαιη. ρϑ}]0ὸ δῃΐθ 0611} (ὑοΥη 11 

1101|1ὴ ΑἸΧΘΟΥῚΒ οἵ, 8 1. 
' 

Οὐ. ΧΙΧ. Αὐιβίορῃδηθβ, ΝΙΘΟΡΉ ΘΙ ἢΠ]15, ΘΠ] ΒΠΠῸ 

900 Αὐμθῃιθηβιθι5. ρουβαδβιθδοῦ, αὖ ΒαδρΌγαΘ ἀἰθοθῖη 

ὈΥΙΓΘΠΊΘΒ. ΔΌΧΙΠΟ τηϊύογθηῦ, 1ρ86 γρύαμη ἰοσαύαβ ῥγο- 

ἔδούαβ. οϑύ. 8 ροβύασδιη πᾶγθβ 186. ἃ. Τ᾽ δ] ϑαῦϊα [,806- 

ἀδθιηοηο οαρίϑθ βαμῦ, ἴῃ ῬΡΟΡᾺΪ πυ] 618 πὶ [ποῖα 1Ὁ αὖ- 

4αα6 Αὐμθηδβ διοθδδιῦαθ τηοσύθ τηα]δαῦαϑ οϑῦ. [)61η646 

ὈΟΠΙ5 ῬΕΌΡΙ]]οαὐ5. ΘΠ] 506. ΤΏ]ΠΟΙ ΥῸ8 [81}11181015 οβϑοῦ, 

ὈΧΟΥΒ ΡΙΌΡΙ πη] ρον ἀπογραφὴν ἴπ 5 γορϑθὶ βυηΐ, 

αα04 ρΡδιΐθη ῬΟΠΟΙΠΙ ΒΌΥΥΙΡυΪββθηῦ. 81 ΒΌΒΡΙΟΙο- 

ΘΙ ὈΧΟΙῚΒ [ὙΘΥ --- ραῦθυ Θἢ1π| Ρ8.}10 δηΐθ για ἀ6- 

᾿φρδβούαὺ --- 80. ΟΥ̓ΔΟ]ΟΠΘ ΥΘΙΠΟΥΘ 6 βὐπαάθῦ, απα86 δρυᾶ 

ΒΥΠαΙΟΟΒ ἴῃ Π6]]αβῦδυ πη ᾿πα]ο10 δηῦθ ρᾶθθη Απίϑ]οιάδθ. 

7 



ἈΒΑΌΜΕΝΤΈΑ ΧΥ 

απδ6 γοραίαν δαθιία οϑὺ. ᾿ὔχουάϊο ἔθγσθ θοάθιη αὐ 

᾿ αἴααθ Απαοοϊάθβ ἴῃ ογαύϊομθ 46 πη ϑίθυ!θ. Πα 1δ. 
ον. ΧΧ. Ῥοϊγβίγαϊιβ. ΑὐΠΘΒΊΘη515, ααὶ δὰ Ὁ Θυδατη- 

σΘΠΟΥΤΩ ᾿ΠΊΡΘΥΟ 8ΠΠῸ 411, ροβίαιιδμ οὐ χαταλογέως 
οὐ βθῃβύουἹβ ΠΌΠΟΙ Γπποῦπϑ δῦ, Βγούσιαπι απ Οἰδ586 

Ῥγοίθοϊαβ ῬυΟΘ 0 ΠᾶΥΔ]1 1ηὐθυ πθγαῦ, ΟἸΠ] ΥΘΥΘΥΒῸΒ 1Π 
Ὁ ΌΘΙα ταὐοπθ5 τϑαιαθθδοῦ, ΟὙΘΠαῚ ῬΘοση18 τη] αῦτιϑ 

οδὺύ. Νραὰθ τῷ πιαϊῦο ροβὺ δοάθιη ΠΟΡη6 δοοαβδῦιιϑ 

ἢδο ἀθαξογοϊοσιῳ ἃ ἢΠΠ1Ὸὸ ἀδἔθηαϊθαγ. ΟὐαἸὰ5. οασϑδθ α86 
διὺ χαῦ]ο. ᾿Ἰποουῦαπι οϑῦ, οουύαμη οϑὺ ὕὑση ἀαοατῖθ πα] ὕϑιη 

ΟΥ̓ΔΥἸΒΒΙΠΊΘΤΗ Τ6Ὸ 1ΠἸΠ]ΠΘ16 (ὃ 92). Αἴαὰθ ὁπ τηὰ]ΐδ 
ῬΥΙΟΥ βοϊαΐω ποπάππι νιἀθαῦαν οθ86 (88 6. 1ὅ. 18. 52), 

Θοσαβαύονο 5 ὙΘΙΊΒΙΠη1]186 οϑὺ ὅπηὺ 410) δὰ 1πα]οίτη 

1556, αὖ ΡοΘπδ 6Χ ἰθῦθ ἀπρ]οδγθῦσσ. ΟΠ] 5. ΘΏ11 

μας ἀθ τ ἰπᾶϊοθ βυδγασία ἀθάϊθβ οὗ, ΟἿΑ Π 804 . 

δι. τ0. 90. θΘ0, Βιοομύβεϊον. ἡ 124. Ρ]ατηὰπὶ ἢδὺ 46 

ΟΥ̓ΘΟΟΩΘ αἰδβραϊαϊαμη οϑὺ οὗ ΕὙθμΪΚΟΙ ἀ46 οὐ. ρσῦοὸ ΡΟ]. 
Βεριίῳ 4155. Βοοὶ. 1809, Ηοπηηοιβίου. Ρσόρσυ. δύαγσατγα. 
Ρομι. 1812, [ἰγοθποῦ Ῥτοσν. Ομίοα. 1819, ΤΠ θὶ μη 
ῬτοσΥ. Ε115. ταῦ. 1810, ΑἸΌυθομῦ 46 1,Υ8. οὐ. ΧΧ α1558. 
Βοιο]. 1878, ῬΟΒ] 468 οἵ. ρτὸ ΡΟ]. [,γ8. 4155. Δυσθηῦ 1881, 

ΗΠαΘΌταπαῦ 1ῃ Θοτητηθηῦ. ρΡἢ110]. Μοηδο. 171, 46 Ὑγ1|ἃ- 

τηονγιὺ Ασὶβϑύ. ἃ. Αὐποη 11 ὅ56, αὰὶ ΗΔ ΡοΟοΤ αὐ] }}15 ὑϊα-. 

ἴὰπὶ ὑυαδαύαβ ΟΥ̓ΔΟΙΟΠΘΙΩ 1 ἀσδ5 ρδυύθθ αἰ βδδπι. δΟύΟΙῚ- 

Ὀπ5 ἀπσοῦυβ (8 1---10. 11.---56) ὑγιθαϊ.. 

οὐ. ΧΧ]. δαβα α8}15. [Ὁθυϊῦ, ἀΠΠ 0116 οϑὺ ἀϊοῦα, 

ΑἸἸΟΠΙΔΠ ῬΥΊΟΙ ΟΥ̓Δ ΟΠ ΡΔΥΒ, αὰῶ ΟΥἸπΙηδ τοί α θ8η- 

ὕπτ, ᾿ηὐουῦ. Αοἴοῦ ἀπογραφῇ ὑπὸ τῶν ξητητῶν ὡς 
τοῦ δημοσίου χρήματα ἔχων ροὐϊύι5 (8 16) οὐ “δὴ Πο- 

ΤΉ] 08 ῬΥΙγαὐ]β (8. 20) ᾿πϑ] πη]αὔ8 οϑὺ, απο ἐπὶ τῷ 

ο, τῆς πόλεως χακῷ παρὰ τῶν ἄλλων ἐδωροδόκει. ἴδᾶτὰ 



ΧΥΙ ΟΒΑΤΙΟΝῸΜ 

αὈΟΠΙΘΙη ὀδϑῶ 8πη0 402 (8 4) δοία νἱάθίιν, Ὑϑ1]- 

Β111116 δῦ ΟΥἹπ]ηδ᾽ 8 ὑΠ]ΡῚ ὐΘΥΙΓΟΓΌΙῚ ἔθιηροῦδ βρθοία- 
γ1550θ.. πο [θιηροῦθ τθὰ5, αὐδιπα θη ἃ ΥὙΘΡῸΌ]1οα, 58 

δδύιπαμῦ (5.18), Το [Ἀγ] γθῖα αὖ ἀββοϊθῦ 1π τ 115 ὕυγ- 
1415 (ΧΧΥ 190) δυχίββθ νἱἀθῦπισ. Ῥοόθπα οοῦΐθ οἱ {π|- 
τη]πθοαῦ οδρΙῦ15 ἀθιμιπαῦο (8 25) δαῦ 16] 8 1Ή1118 715 
Ἰϑούαυτω (88 11. 12. 14. 25), τηυ]ϊέδηι οΥδΥυἸβϑιτήθιη 61- 
ΧΘΙΒ, ΟἸ1811 ΒΟΙΪΥΘΙΘ ΥΙΧΣ ροββοὺύ. δ οὕτηῃ ἰῷ ϑἰηῦ, 8 

γΘ1Ὸ ΤΟΟΘάΘγΘ υἱἹαθην", ΟὉἹ 1η Υϑύοητι5. γϑααθη6!85 

γθατη ἴϑούατη αἸοιηὺ (Β]855, Αὐὐ. Βου. 15 498), νϑυ!51- 
ΤΉ1}1π|5 οϑὺ ΘΠ] Ρ6᾽ ἀπογραφὴν ροὑϊσαμη 6586 (Νϑιου- 
[ρϑῖὰβ Αὐὐ. Ργοχ. 902. 444: 50}0611}, αυδοϑῦ. ἢβο. 11: 
ΤΠ ΔΙΠθιτη, ἤθαθ ἔ Ῥοϊγβίγαϊοβ 19). 

ον. ΧΧΗ. Αὐμθηῖβ οὕτα τηϑγοδύοσθϑ ἔγαχη θη 111 1606 
ΡΙὰ5. αὐϑιη αὐϊπαυδριηῦα φορμοὺς Θοδιηθγθ σϑύδυθη ΕΓ, 

Ῥ8110 ροϑὺ ρϑόθπι Απίδοιάθαιη (8 14) ποιηῖπῶ α86- 
᾿ἀδῃὴ ΘΙΌΒΙΠΟΟῚ ΠοΟΙΏΙηαπ 84 βοηϑύμμῃ ἃ 6]αύα βαηῦ, 6] 

Ἰθρθπι 1181 ΥἹο αϑβθθηῦ. ϑϑηδῦμβ ὙθγῸ ὄϑαϑθα ΘΟρΡΉΙΪζδ 

ΟὙΘΥΙΟΥΘ ῬΟΘηδ ΟαἸΡΠΟΒ 6886 δύ γαῦβ. το πὶ 84 ὉΠ θϑιηο- 
ὑπϑύδι πη ΤΟΙ μη ὙΘΙΏΙΒΙῦ, 1πΠ ααὸ ὉΠῸΒ ΘΧ ΞΘΠΘ[ΟΙῚ- 
Ὀπ5 ϑουϑθῦονδ ρϑυύθβ δρῦ. 

οὁΥ. ΧΧΠῚ. Θὰ] πδπὸ ποὺ ογῦϊοηθιη, ῬΘΠΟΙΘΟΉ ΘΙ. 

απθηάδπηι ΤᾺ] ΟΠΘ πη] αὖ Πα Ὸ]}Π] τὰ ἃρπα ῬΟΪΘΙΠ ΘΙ ΟΠ ΠῚ 

ἴη ἴὰ5 γοοδγοσαύ. Αἴαὰαθ οαπὰ 1116 οἴγθιη Ρ]ἰθθθηβθ πηι 

886. 6586. ῬΙΟΪΘΘΘαΒ ΤῸ] δχοθρύοηθ (ἀντιγραφῇ) υαϑὰϑ 

οϑϑοῦ, ἤδο οὐϑίοηθ ΘΠ] τηθηδιῦηϊ] 6586 ἀθιηοηδίγαῦ. 

Νοῖ 6886 Ρ]αὔδθθηβθμ, 1Π1110 56Υ απ ἔριν. 6 11- 
Ρὰ5 ἱποουύαμη οϑὺ, οὗ 4Ἂἀθ ὙΥπ]διηονιῦ, Ασιϑύοῦ. ἃ. 
ΑΔΒ. ἢ 8θ8. 

Οὐ. ΧΧΙΝ. Τιὸχ δυαῦ Αὐμθηῖβ, αὖ ΟἸΥΙ 5 ῬΔΌΡΘΙΙ 5 

41 ῬτΟΡύΘΥ ΘΟΥΡΟΥῚΒ ᾿πῆγτηϊαύθιη δα αὐδθϑϑὕμχῃ [8016 - 



ΑΒΑΌΜΕΝΤΑ ΧΥΠ 

ἀυπι Τ]ΠῸ5 ἸΔΟΠ6Ὶ Θϑβθηῦ, ΡῈ. 1106 51ΠΡῸ]}1 ΟἿΟΪ] αἸΌΣΠΙ. 

ἀαγθηξαν (ροβύθα Ὀϊπὶ Ασὶβῦ. τϑϑρ. Αἰ. 49). Θαυΐθυβ 
Οἰσθὰβ αὐούδημ!5 ρα βοπδύσθιη Ῥγοραῦο βαθθαπάδ 

οεταὺ. Ἠοιο αὐϊάδιη δούαθθ ῥχουθούϊου, ρϑᾶϊαβ. οἶδα- 

ἄμπ5, οὕτη ΘΙ 8᾽1αποῦ ΔΠΠῸ5 ὈΘΠΘΗ͂ΘΙΟ ϑὰ8 1Π ῬΘΙΙΟΆΪΟ 

οϑϑϑῦ π6 ρυϊγαγθῦυυ, π8ὸ οὐδύϊομθ 586 ἀθίθμπαϊθ, ααᾶ 1000 

οὐ ΠΌΠΙα ἴπ ΒαΥΘΥΒΘΙαΠ πγϑηιθαγσ. Ηδθιΐω οϑὺ 8]1- 

αυδηδο ροβὺ ὑγροὶ ηὐδυ ΓΟ Πηρουτη (8 29). ἴἾῃ 
ἀαθιατη γοοαυθγαμὺ οὖ γϑίθσθθ (Ηρ. 5. ἀδύνατοι) οὖ 

ποβύγϑίιαση Α. Βοθοκῃ ϑὐθαίβδυβῃ. 1ὅ 809 οὐ 1. Βυπῃβ 

110. Ῥοτγύν. 400. 

ον. ΧΧΥ. Τιύϊυτα ααὰ] ἐγϑδαϊύαν δήμου καταλύσεως 
ἀπολογία ἴδαϊδατη 6556 δρραῖϑθὺύ. [π|1η0 ΟἿΥῚ5 αυ]1681) 
ΑἿΣ ΤΌΠΟΥ ΡΒ ΡαΌ]1ΟΪΒ ΘΟΡΥΘΡῚΘ Τππούαϑ 510 ὑχιρτηὐα- 

ὙἹΠΒ ΟὈδΒΙΠΟΌΒΠ 10 ΥΌΘ ΤΟΠΊϑηΘ δῦ ἃ ΤΟΡΌὈ]1οα. 8ὃὉ- 

βὐιπαογαῦ, ροβύαυπδιη Θὰ ὙΘΡΟΌ]Ιοω τοϑυψαύα Τη8ΡῚ- 

βύγαύατη ροεϊνις (88. 8. 10. 14. 28), 8.0 Δάνθυβαυβ, ΘΌΠῚ 
δοκιμασίαν αυδ6 γοσδίᾳγ Β.1Γοὐ, δοουβαύυβ 86 ἀθίθηαι 

Ὦδο ΟΥ̓ΟΟΠΘ, αὐδῶ ΟἸΥ.ΠΊ ΘΟΠΘΟΙΙΒΠῚ ΙΩΒ ΧΙΤῚΘ ΘΟΙΒΘΥ- 
γϑμάδιη 6556, ἀοιηοηβίγαύ. Ηδριύα υἱαθίυγ οἰγοᾶ 8η- 

πατῃ 400 8. Οἢτ., ουπὶ ΕΠ]Θα 515 80 Αὐπθῃ]θη81: 05 οαρύδ 
οϑϑοὺ (88 9. 96). 

Οὐ. ΧΧΥΙ. Οταῦϊο, ουϊι8 Θχοσαάϊατη ᾿ηὐουῦ, ἀρυὰ 
βϑῃϑύσμῃ ἢδ αι οϑὺ 1η ΕἰσϑπαγΠη, ἃ] ΔΙΌΠΟΙ ἀθβρηδ- 

[8 δοκιμασίαν 850 10αύ. Αὐαᾳὰθ ᾿πΠΘγ6 Πα]ρ 18 6856 

αἸοιῦαγ, αὐοα 5 ὑγριηὐδΥΙΓΟΥ ΠΗ ΠΠἸΡΘΙΊΟ Οοἶγθβ απ08- 

ἀδτα ΒΌΡΡΙΙΟΙο αἰδοιββοῦ. ϑϑα ἀθίθηβου οἱ οχύιυιπὺ ΤΉγδ- 
ΒΥ θυ] 05 ΟοἸγύθηβιβ. Ηδθιύδιη θ556. οὐδ 8ηπὸ 982 

ΡΥΟΌΔΌ115 ἩΟΘΙΒΟΒΘΙῚ οοπϊθούατα οϑῦ, ἀποπίϑηι Ὁ]. [Ὁ 8 

Εὐγαπάσγυση Αὐμθη15 Διο πμομύθῃ ἔπ1556. ΘΟΙΏΡΟΥΙ 5. ὅ8386- 
ΤΙΥΒΙΑ8. ἘΔ. ζΐῃου. Ρ 



ΧΥΙΠ ΟΝΑΤΙΟΝΌΘῸΜ 

ΟΥ̓ΒΌΤΗ ΟἿ ἀρραχαύῦιμ οὐιύϊοο δαϊαϊὺ Ρ. ΗΒ. Μ]6. ῬΥΟΡΥ. 
Μουβορυῦρ 1819. 

ον. ΧΧΎΠΙ. ριογαίθβ (ὃ σακεσφόρος οἵ. ΒοΙΡ τοὶ 

οοια. Αἰ. 889) ἢδὸ ογδίϊομθ, θα 8 ῬΘυοσαῦο 5018 δϑίδ- 
ἴθπι ἐα}10, παραπρεσβείας δοουθαῦαγ, 51 80 Ῥυηδ8 Πάθβ. 

Βαθθμᾶδ οϑὺ (οἵ. Φδῆσο. ἔ ῬμΠ. ΟΧΥΤΙ δδ4). Θαδο 
Τοῦ]ο Ρ]ουΊβαθ ἀἸΒΡΙΠΙοαϊῦ, ααοα δῸ τϑααο αποᾶ Π8}6- 

Τη1|5 ἱγαρτηθηῦο Ἰθρδύ 15 ΤΠ] οσῖα αροϑὺ (Ἐκ Βθάθῃ 
ἀοθ5 1,078. 05, Βίδββ Αὐὐ. Βου. 15 459, βοβοϑὶ ααδοβύ. 
ἤβο. 11, Ηθηΐβομθὶ απϑοβὺ. 46 [,.ΥὙ8. οὐ. Εἰριογαΐθα 14). 
0] ΥΠῚ αἀοοί ὃχσ 80 5 ΕἸ ΡΙογδύθιη τππηθγ6 αποάδηη 

Αὐμῃθηῖβ Ῥαπούπιη δώρων οὐ κλοπῆς δημοσίων χρημάτων 

ΤΘΌΤη ἔαοῦαμη 6556 οοποπαπηῦ, ΕἾΧ 818 9 56. ΘΠ ΘΟΘΥῚΒ ΥΘΙᾺ 

Δ 6111 ΟοΥ 1} οχιθαιη ἔθυθ, δῆποβ 990, Θ8, ΥΘΓΘΥΤΊ. 

ΟΥ. ΧΧΥΠΙ. Τυροοϊοθ δηπμὸ 590 οὐ ΤΉγαϑυ θα ]0 
ΘΥΙΓΊΘΗΒΙ 1 ΑΒΊδ1η ῬΥοθοῦμ8 ἸΏ ΡΘΙῚ ρᾶγίϊοορβ (ΧΧΙΧ 8, 
ΗδυΡ. 5. γ.), Ῥοβῦθυγο 810 500118, ΗΘΔ ΠΒΒΘΗΒΙ ὈΤΙ5 

ΠΊΒ ΧΙΤη6, ΟἸΘΥΘΗ 1158 ἀοιηθη γογοοδύιβ προδοσίας οὖ 
κλοπῆς δημοσίων χρημάτων οὗ δώρων ῬΡ61 εἰσαγγελίαν 

ἀροιιϑαίιβ οὐ ρϑι}]ο ροβὺ ΤἜΥΘΒΥΟΙΪ τηοχΐθιη, αἱ 80 

ΑΒΡθμα 115. ΟσοΙδιιθ οσαῦ, ῬΟΡΌ Ιδοιΐο ΟδρΙΌ185. ἀθηγηδύιϑ 

εδὺ (ΧΧΙΣ 2, Ῥοιμοβι. ΧΙΧ 180). Οτδύομποια δευτερο- 
λογίαν 6586. δρρϑχϑύ. 

Οὐ. ΧΧΙΧ, Ῥυροο 5. ΒΟΠΙ5 Ρα]1Οαὔ8, οατη ὑγιρΊηὐδ, 
ἰα]οηΐα, αα88 ΒΌΓΥΡΌΙΒ56. αΙοΘραὕαχ, πυϑαῦδπὶ γϑρουΐϑ 

Θϑβθηῦ, ΒΌΒΡΙΟΙΟ, πὖ ἴογσθ Πθραῦ, ἴῃ δἰῆμπθθ οὖ 8ΙΏ]0Ὸ8 

Θα5 τηοΐῶ οϑὺ, οὖ ῬΒΊ]ΟΟ]65. Θχρθα δ] 015. 11118 ὑγ16 787- 

ομπ8 ρθ ἀπαγωγὴν 1 1015 γοραύαβ δύ, αὰοά ῬΘΟΌΙΔΙΩ 

80 ἙΥρΌΟΪ6 ὑγϑαϊθαμη οοἰαγοῦ. Οταῦϊο, αι ῬΥΙΠΔΥ]8ΠῚ 

ὯΟΠ [1586 οοπδίαῦ, 8ηΠ0 ὅ88 Πϑθιύα 6886 σιάθίαγ. 

Οὐ. ΧΧΧ, Νιοοιηδοῆθβ, ἤοτηο. μ1}1}1 ἰοοοὺ πδύμβ, 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΤΑ ΧΙΧ 

αὶ οὖ απέθ δὲ ροβὺ ὑγιρίηξαυϊ του ΠΏΡΟΥΪ Ια. ΡΘΓ 

ἃασοῦ ἃηποῸ5 ἀναγραφεὺς τῶν νόμων ἔπογεῦ 810 

990,98 ῬΡεῚ εἰσαγγελίαν δὰ ποπδύπιῃ αἀδἰαῦμβ οϑὺ (8. 22), 

αποα ἰΔΥρΊ 0110 118 ΘΟΥΤαρύι5 ἰΘΟΘΒ νἹοϊαϑϑοῦ. Α βοπαῦα 
ὙΘΙῸ διδῶ 1Π0]Ο]Ὸ ὑγϑαϊύα οϑὺ. Οὐδθοηθιη, αποά οὗ 

ΘΧΟΥΙΟ οαγοῦ πθαὰθ αὐ] γ60Ὸὺ ΟΥῚΠ]Ω1 ἀθύαν δοοαγαΐθ 

ΘΧμιροῦ, ϑυπῦ αἃ1] ἀθαθθγο] ρθη οχιϑυσηθηῦ (ΒΔ 885 

Αἰδ. Βενυ. 15 400). ΠρούμαβΒ Ηδβιλδκοῦ απδοϑῦ. ἢγ5. 80 
ῬΥΙΟΥΘΙῚ ΟΥ̓αὔ]ΟΠ15 ῬϑΥύθ μι 1ηὐΘΥ15586. Δ. 1ὐγαύιβ οϑῦ (8 11}. 

ΟΝυμη [,Υ5186 510, ΗΔ. 5. ἐπιβολή ἀυθιίαῦ, Θρ᾿ ΡΟ τη 6. 6886 

ΟἸΘΙΠΙΡῸΥ Ηθυτη. ΙΧ 108 οὐ Ρ. Βομυ!ύζθ 4155. Βϑτο]. 1889. 
γοϊπθγαηῦ, 6] ] τ ῥοῦ 8. αα81η ΟΥ̓Δ] ΘΠ 6556. ϑΟΠο6- 

τηϑητι ατΊθο. ΑἸύονύὺ. 1 ὅ δ 84 οὐ ὕδοιβθ Ρσόρυ. Ροβϑθὴ 1886. 
οοπζθηάογπηύ. Οὗ. αὔ]αθ αἀ155. Βϑυοὶ]. 1882, 

Οὐ. ΧΧΧΙ. ΡΗΠῸ ΑΟΠδΥΠμΘη518 ἃ ὑγρΊη αν 15 ΟΠ 
ΟΟΟΥΘΙΒ 6Χ ΟὺΡὄΘ δχραΐδὰβ ΤᾺ] ἀοσοθαῦ ἤθαὰθ, οὕ] 

ΤΉγΑΒΥ θὰ]5 Ριγαθαϊη ὁθριδϑθὺ, δαῦ 8171185 δῦ Ορ]- 

Ὀὰ5 ΡΟρυΐϊδῦθβ δαάϊανῦ, 564 Ογόρὰπὶ ρῥγοΐβθοῦιϑ 1π- 

αΌΠΠππὰ5 101 παθιδανιῦ. Ποῖμάθ ΑὐΠθπδΒ γθυθυθαβ ρ88]]0 
ρῬοβὺ Πιρουύαύθιη τϑουρογαύδτη (88 8. 51) βουῦβ βθῃδθο "5 

ΒΟΠΟΥΘ5. πϑοῦπβ ἀραα βϑηδύατη π8ὸ οὐ! η6. δοοαβαίαυ, 

αποᾶὰ 811 τησηθῦθ 1Π6ΙΘΉϊ15 οϑϑού. (υϑιη ΕὙΔΠΟΙςΘΗ 

οοχμτηθηῦ. ΧΥΧ5. 292 1ηὐθυρο Δ ΟΥῚΒ Π]ΒΠ1η ῬΘΥΡΘΒΒΆΙῚ 

6586 Θχιβύϊηιαύ, Οἰἴτη ϑομθιρ6 (Δ ῃγ. ἔ ΡΠ]. ΧΧΧῚ 512) 
ΠΌΡΕ Βύρηϊο (Ρτοσυ. υυίδοη 1894) ἃ [γϑῖα δθ1- 
ἀϊοανθυαηῦ. 

Οὐ. ΧΧΧΙΙΠ. Διοαοίαβ τηϑγοαῦου πὶ δὰ Ὀδ6]]} τὰ 

ῬΥοΠοϊβοοσθῦασ, Ιοριίομθιη, οὖ ἔγαίγθηι οὖ ΒΟΘΘ ΠΏ, 

᾿Προγόσαια ὑπίογθιη ἀἀθδισπδγογαῦύ. Αἀἰαθθ ροβίαμϑηηῃ 

δρυὰ ἘΡῃδβαμι ΟὐοΙδα5 οϑὺ, Πιοριίοι. Π]1αῖη σα πδϑιη Πο- 

ΤΏΙ 811 1 Τ]Θ ΟΠ] αθα δ, 1058. Υ61Ὶ [ἈΠ11]18} 61} 
Ὁ 



ΧΧ ΟΝΑΤΙΟΝΌῸΜ ΑΒΟΑΌΜΕΝΤΑ 

1ὐῶ ΘΙ Ἰϑύγωνῦ, αὖ 1056 ἔγαοῦαβ ΟἸΠΠΘ5. οδρογοῦ, 8115 

Ὦ1}}1}] τϑ πα παογθῦ. Φαρα απ ὩρΡρδαγυϊϑδθῦ, Η]Π1ὰ ῬΥΙΠ 1 

Ῥδίσθῃὶ ἃρια ρῬϑυθηῦθβ ΤῸ] π2816 σθϑύδθ δοηυποιῦ, ὑπ 

ΠΘΡΟΐΆΠΙ ΠΊ8]ΟΥ ΔΥΌΤ ρα ΔΙΌΠοπύθιη ἐπιτροπῆς ΥΘΌΤη 

ἴδοιῦύ. Ἦπηο δαοϊθθοθηθα] }} ΒΟΥΟΙῚΒ τηδυύαβ, ΠΙοαοΥϊ 
σΘΠ 61, ΟΥ̓ ΟΠ6 ἃρυᾶ Ιπἀ1065 8ηη0 40] ἃ. ΝῊ δατϊαγαί. 

Οὐ. ΧΧΧΙΠ. Ογϑαῖουῦ ΟἸγριᾶθ 8110 888 (θιοα. 
ΧΙΝ 109) ατγβθοοβ πογύαθαυ, αὖ ἃ ἀἸΙΒΟΟΙῚ5 1πὐθϑύϊ 15 
ἀοβιβύην οὖ Ὑἱτθ8 ἀπιῖΐαϑ ἴῃ ὈΔΙΡΘΙῸΒ οὖ ὑυσϑμποβ 60Η- 

γουίαηῦ, ῬΘΥΒΆΓᾺΠ ΥΘΘΘΙΏ ΙΏΘΧΊΙηΘ οὖ ΠΙΟΠΥΒΙ τη, 6] 

ἴσπο βϑατηρθθυβ τπϑρτΐβ Ἰδραθίοπθηι ΟἸγΙαρίϑτη τη ΐβογδῦ. 

Ουδθ οΟΥ̓Ο πὶ ΤΠ γϑιδθ 510, ϑόποϑιρα (ὅδῃσρ. ἔ ῬὨ]]. 
ΧΧΧΙ 8515) ἀαπριίαν!. 

Οὐ. ΧΧΧΙΝ. Απμο 403, ροβύαυδπηι Θχα 65 τϑαϊθυπηῦ, 
ΘΠ ὈϑούΊΟΠ6 βϑϑηοῦαηι οϑϑϑῦ, 16 α18 1Π]ΌΥΊΔΥΠῚ δηΐθ 

ΠΠαὔδυ απ ΤΘΙΏΙΠΙΒΟΟΥΘῦα, 10 ΘΟΠΟΙΟΠΘ ἀ6. οἰγιύαϊο 416]}- 

Ὀογϑύστῃ δύ. Αἴααθ ΤΉ γΑΒΥ θα] 8 ΟἸΥΙΆΙη. ἸᾳΓὰ ΟἸΏΗΙΟτι5 

ὑγτιραθηάα ὀθηδα, απϊσαηαὰθ οὑτη ΒΙΥΘΘΘΗΒΙ 5 [ἢ 

ὌΤΡΘΙα τοαϊθβδοηῦ (Αὐὶδῦ. τόρ. Αἴῃ. 40), Ῥμουιβιὰ5 
αὐάδηη 605 Οἰγιθαῦθ ὈΓΙΥΘΥῚ [18810, 61 ΘΡΎΟΒ ΠΟΙ͂ 

ΡῬοΒβιαθυθηῦ. δὴ γορϑ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΥ̓ΔΟΥ ΟὙΔΥ Β51Π16 [1η- 

ῬΡαρῃδί. Ογαῦο πὰπὶ ματα 510, 1056 Πιομ βϑιαβ ἀὰ- 
ὈΙὰΒ οϑύ. 



ΛΥΣΙΑΣ. 

 ᾷ 

ΥΠΕῈΡ ΤΟΥ ΒΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΦΟΝΟΥ͂ ερ 
ΑἈΠΟΛΟΓῚΑ. 

- 
5 Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην. ὦ ἄνδρες, τὸ τοιού- 1 

τους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος 

γενέσϑαι. οἱοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πε- 

πονϑότες" εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ 
τῶν ἄλλων ἔχοιτε. ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν. οὐκ ἂν 
εἴη ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη. ἀλλὰ 

πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς 

ξημίας μικρὰς ἡγοῖσϑε. καὶ ταῦτα οὐκ ] ἂν εἴη μόνον 3 
παρ᾽ ὑμῖν οὕτως ἐγνωσμένα, ἀλλ᾽ ἐν ἁπάσῃ τῇ Ελ- 
λάδι" περὶ τούτου γὰρ μόνου τοῦ ἀδικήματος καὶ ἕν 
δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς ἀσϑε- 

νεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυναμένους ἀποδεδο- 

ται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ βελ- 

τίστῳ᾽ οὕτως, ὦ ἄνδρες. ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες 
ἄνϑοωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. περὶ μὲν οὖν τοῦ 8 

μὠεγέϑους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίξω τὴν αὐτὴν 

διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσϑαι., 

ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ξημίας. 

ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους" ἡγοῦ- 4 

μαι δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι. ὡς ἐμοί- 
Τιγβϑιαβ. Ἐᾷ. τηΐπου. 1 



ῳ ΛΥΣΙΟῪ οι. 1. 

3 Ἵ Ι Ἁ »" ᾿ 2 εΥ Ἁ 3 ’ὕ 

χευεν ᾿Ερατοσϑένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐχείνην 

τε διέφϑειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἤσχυνε καὶ 

ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. 

καὶ οὔτε ἔχϑρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ οὐδεμία ἦν πλὴν 

ταύτης, οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλού- 

σιος ἔκ πένητος γένωμαι. οὔτε ἄλλου χέρδους οὐδενὸς 

ὅ πλὴν τῆς κατὰ {τοὺς» νόμους τιμωρίας. ἐγὼ τοίνυν 

ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ πράγματα. 

οὐδὲν παραλείπων. ἀλλὰ λέγων τἀληϑῆ᾽ ταύτην γὰρ 

ἑμαυτῷ μόνην ἡγοῦμαι σωτηρίαν. ἐὰν ὑμῖν εἰπεῖν 

ἅπαντα δυνηϑῶ τὰ πεπραγμένα. 

᾿Εγὼ γάρ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ 

γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν. τὸν μὲν ἄλλον χρό- 

νον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπ᾽ 
2 ’ὔ 5 Ο “Αι 2 ’ » 2 , ΄ 6 ; 

ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν. ἐφύλαττόν τε ὡς 

οἱόν τὲ ἦν. καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν. 

ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται. ἐπίστευον ἤδη καὶ 

πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐχείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύ- 
Φ 7 ’ὕ 5 Ἃ 39 Ἁ 5 - ,Α 

1 τὴν οἰκειότητα μεγίστην εἰναι" ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ 

χρόνῳ, ὦ ᾿Δϑηναῖοι, πασῶν ἣν βελτίστη" καὶ γὰρ οἱ- 

κονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς [ἀγαϑὴ} καὶ ἀκριβῶς 
πάντα διοικοῦσα᾽ ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε. 

πάντων τῶν κακῶν ἀποϑανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται. 
μὴν 5. 3 ᾿ τ ἼΑΣ Κ στα, , Ή ΘΟ ΥΣ Δ ΡΣ 

8. ἐπ’ ἐχφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουϑήσαδσα ἡ ἑμὴ γυνὴ ὑπὸ 

τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφϑεῖσα. χρόνῳ διαφϑείρεται" 
ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν ϑεράπαιναν τὴν εἰς τὴν ἀγορὰν 

βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν. 

9 Πρῶτον μὲν οὖν. ὦ ἄνδρες, (δεῖ γὰρ καὶ ταῦϑ' ὑμῖν 
διηγήσασϑαι) οἰκίδιον ἔστι μοι διπλοῦν, ἴσα ἔχον τὰ 

ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν 
2 - μι Ἁ Ἁ Ἁ ’,ὕ 9 ’ ῳ - ῳ 

ἀνδρωνῖτιν. ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν. ἡ 
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μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαξεν" ἵνα δὲ μή. ὁπότε λοῦσϑαι δέοι, 
κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίμακος καταβαίνουσα, ἐγὼ μὲν 
ἄνω διῃτώμην. αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. καὶ οὕτως ἤδη 
συνειϑισμένον ἦν. ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπήει κάτω 
καϑευδήσουσα ὡς τὸ παιδίον. ἵνα τὸν τιτϑὸν αὐτῷ 

διδῶ καὶ μὴ βοᾷ. καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως 
ἐγίγνετο. καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα. ἀλλ᾽ οὕτως 

ἡλιϑίως διεκείμην. ὥστε μην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα 

πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει. Προῖ- 
όντος δὲ τοῦ χρόνου. ὦ ἄνδρες, ἧκον μὲν ἀπροδσδο- 
κήτως ἐξ ἀγροῦ, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα 

καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θεραπαίνης ἐπίτηδες λυπού- 

μενον. ἵνα ταῦτα ποιῇ ὃ γὰρ ἄνθρωπος ἔνδον ἦν᾽ 
ὕστερον γὰρ ἅπαντα ἐπυϑόμην. καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα 

ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτϑόν, 
ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤϑε- 
λεν. ὡς ἂν ἀσμένη μὲ ἑωρακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου" 
ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ὠργιξόμην καὶ ἐκέλευον αὐτὴν ἀπιέναι, 

οοἵνα σύ γε ἔφη ..πειρᾷς ἐνταῦϑα τὴν παιδίσκην" καὶ 
πρότερον δὲ μεθύων εἷλκες αὐτήν.“ κἀγὼ μὲν ἐγέ- 

λῶν, ἐκείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίϑησι τὴν 
ϑύραν., προσποιουμένη παίξειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκε- 
ται. κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος οὐδ᾽ ὑπονοῶν 
ἐχάϑευδον ἄσμενος. ἥκων ἐξ ἀγροῦ. ἐπειδὴ δὲ ἦν 
πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν ] ϑύραν ἀνέφξεν. 
ἐρομένου δέ μου τί αἱ ϑύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε 

τὸν λύχνον ἀποσβεσϑῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα 

ἔκ τῶν γειτόνων ἐνάψασϑαι. ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα 

οὕτως ἔχειν ἡγούμην. ᾿ ἔδοξε. δέ μοι. ὦ ἄνδρες, τὸ 

πρόσωπον ἐψιμυϑιῶσϑαι; τοῦ ΕΠ ετὸΝ τεϑνεῶτος οὔπω 

τριάκονθ᾽ ἡμέρας ὅμως δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως οὐδὲν εἰπὼν 
1 ὃ 
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4 ΛΥΣΊΟΥ ΟΣ: 1 

περὶ τοῦ πράγματος ἐξελθὼν ὠχόμην ἔξω σιωπῇ. 
Μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, χρόνου μεταξὺ διαγενομέ- 
νου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κα- 

κῶν. προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος. ὑπὸ 

γυναικὸς ὑποπεμφϑεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν, ὡς ἐγὼ 

ὕστερον ἤκουον᾽ αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι 
νομίζουσα. ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἐφοίτα παρ᾽ αὐτήν, 

ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον. προσελ- 
ϑοῦσα οὖν μοι ἐγγὺς ἡ ἄνϑρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς 
ἐπιτηροῦσα, ..Εὐφίλητε ἔφη μηδεμιᾷ πολυπραγμο- 

σύνῃ προσεληλυϑέναιν μὲ νόμιξε πρὸς σέ, ὃ γὰρ ἀνὴρ 
ὁ ὑβρίξων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχϑρὸς ὧν 
ἡμῖν τυγχάνει. ἐὰν οὖν λάβῃς τὴν ϑεράπαιναν τὴν 
εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν ὑμῖν καὶ βα- 

σανίσῃς, ἅπαντα πεύσῃ. «ἔστι δ᾽“ ἔφη .Ερατοσϑέ- 

νης Οῆϑεν ὃ ταῦτα πράττων. ὃς οὐ μόνον τὴν σὴν 

γυναῖκα διέρϑαρκεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας πολλάς" ταύτην 
γὰρ τέχνην ἔχει.“ ταῦτα εἰποῦσα, ὦ ἄνδρες. ἐκείνη 
μὲν ἀπηλλάγη, ἐγὼ δ᾽ εὐθέως ἐταραττόμην, καὶ πάντα 
μου εἰς τὴν γνώμην εἰσῇει. καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας. 
ἐνθυμούμενος μὲν ὡς ἀπεκλείσϑην ἐν τῷ δωματίῳ, 
ἀναμιμνῃσκόμενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ 
μέταυλος ϑύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, 

ἔδοξέ τέ μον ἡ γυνὴ ἐψιμυϑιῶσϑαι. ταῦτά μου πάντα 

εἷς τὴν γνώμην εἴσήει, καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας. ἐλϑὼν 
ὃὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουϑεῖν μοι τὴν ϑεράπαιναν 
εἰς τὴν ἀγοράν. ἀγαγὼν δ᾽ αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων 
τινὰ ἔλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσμένος τὰ γιγ- 

νόμενα ἐν τῇ οἰκίᾳ ..,σοὶ οὖν“ ἔφην ..,ἔξεστι δυοῖν 

ὁπότερον βούλει ἑλέσϑαι, ἢ μαστιγωϑεῖσαν εἰς μύλωνα. 

ἐμπεσεῖν καὶ μηδέποτε παύδασϑαι κακοῖς τοιούτοις. 
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συνεχομένην, ἢ κατειποῦσαν ἅπαντα τἀληϑῆ μηδὲν 

παϑεῖν κακόν, ἀλλὰ συγγνώμης παρ᾽ ἐμοῦ τυχεῖν τῶν 

ἡμαρτημένων. ψεύσῃ δὲ μηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληϑῆ 
λέγε. κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον ἔξαρνος ἦν. καὶ ποι- 
εἴν ἐκέλευεν ὅ τι βούλομαι" οὐδὲν γὰρ εἰδέναι" ἐπει- 
δὴ δὲ ἐγὼ ἐμνήσϑην ᾿Ερατοσϑένους πρὸς αὐτήν. καὶ 

εἶπον ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξε- 

πλάγη ἡγησαμένη μὲ πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. καὶ 

τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα. καὶ πίστιν 

παρ᾽ ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν πείσεσϑαιν κακόν, κατηγόρει 
πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν ἐχφορὰν αὐτῇ προσίοι. 
ἔπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἕκείνη 

τῷ χρόνῳ πεισϑείη, καὶ τὰς εἰσόδους οἷς τρόποις 
προσιεῖτο, καὶ ὡς Θεσμοφορίοις ἐμοῦ ἐν ἀγρῶ ὄντος 

ὥχετο εἷς τὸ ἱερὸν μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐκείνου" καὶ 

τἄλλα τὰ γενόμενα πάντα ἀκριβῶς διηγήσατο. ἐπειδὴ 
ὃὲ πάντα εἴρητο αὐτῇ, εἶπον ἐγώ, «ὅπως τοίνυν ταῦτα 

19 

20 

21 

μηδεὶς ἀνθρώπων πεύσεται" εἰ δὲ μή. οὐδέν δοι κύ- 

ρίον ἔσται τῶν πρὸς ξἔιζ ὡμολογημένων. ἀξιῶ δέ δὲ 
ἐπὶ αὐτοφώρῳ ταῦτά μοι ἐπιδεῖξαι ἐγὼ γὰρ οὐδὲν 
δέομαι λόγων, ἀλλὰ τὸ ἔργον φανερὸν γενέσϑαι., εἴπερ 

δ ᾽ ςς ς “ ᾿ ᾿ οὕτως ἔχει. ὡμολόγει ταῦτα ποιήδειν. καὶ μετὰ 
- ’ ς ’ ’ Ἃ ’ ξ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες ἢ πέντε... .. ὡς 

ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ 
διηγήσασϑαι βούλομαι τὰ πραχϑέντα τῇ τελευταίᾳ 

ἡμέρᾳ. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τού- 
τῷ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. εἰδὼς 

δ΄ ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδὲν ἂν καταλήψοιτο 
οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων. ἐκέλευον συνδειπνεῖν" καὶ ἐλ- 

ϑόντες οἴχαδὲε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον 

ἐδειπνοῦμεν. ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν. ἐκεῖνος 
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μὲν [ ἀπιὼν ὥχετο, ἐγὼ δ᾽ ἐκάϑευδον. ὃ δ᾽ ᾿Ερατο- 
σϑένης, ὧφ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ ϑεράπαινα ἐπε- 
γείρασά μὲ εὐθὺς φράξει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν 
ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσϑαι τῆς ϑύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχο- 
μαι. καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν. καὶ τοὺς μὲν 
(οὐχ ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντας 

94 ηὗρον. παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ 
τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ 
ἐγγύτατα καπηλείου εἰδσερχόμεϑα, ἀνεῳγμένης τῆς ϑύ- 

ρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὥσαν- 

τες δὲ τὴν ϑύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόν- 
τὲς ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, 

25 οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. ἐγὼ δ΄. 

ὦ ἄνδρες. πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε 
περιαγαγὼν εἰς τοὔπισϑεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί 

ὑβοίξει εἷς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος 

ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ 
206 ἀποκτεῖναι ἀλλ᾽’ ἀργύριον πράξασϑαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον 

ὅτι «οὐκ ἐγώ σὲ ἀποκτενῶ, ἀλλ᾽ ὃ τῆς πόλεως νόμος, 
ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἑλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω. 
καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς 

τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς 

ΟἹ ἢ τοῖς νόμοις πείϑεσϑαι καὶ κόσμιος εἶναι.’ οὕτως. 
ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν ὧνπερ οἱ νόμοι κε- 
λεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, οὐκ εἰσαρπασϑεὶς 

ἐκ τῆς ὁδοῦ. οὐδ᾽ ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών, ὥσπερ 
οὗτοι λέγουσι" πῶς γὰρ ἄν, ὅστις ἐν τῷ δωματίῳ 
πληγεὶς κατέπεσεν εὐθύς, περιέστρεψα δ᾽ αὐτοῦ τὼ 
χεῖρε. ἔνδον δὲ ἦσαν ἄνϑοωποι τοσοῦτοι, οὺὃς διαφυ- 
γεῖν οὐκ ἐδύνατο, οὔτε σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο 

48 οὐδὲν ἔχων, ᾧ τοὺς εἰσελθόντας ἂν ἠμύνατο. ἀλλ᾽, 
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- 
Ψ ὦ ἄνδρες. οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια 

7 3 ς - Χ 9 Χ λ 9 πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχϑροὺς λέγειν ἀλη- 
ϑῆ. ἀλλ᾽ αὐτοὶ ψευδόμενοι καὶ τὰ τοιαῦτα μηχανώ- 

ὠξνοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πρατ- 
΄ )ὔ -" λῚ ἊΣ 2 , τόντων παρασκευάζουσι. Πρῶτον μὲν οὖν ἀνάγνωϑι 

τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

Οὐκ ἠμφεσβήτει. ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ὡμολόγει ἀδικεῖν. 
καὶ ὅπως μὲν μὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν. 
ἀποτίνειν δ᾽ ἕτοιμος ἦν χρήματα. ἐγὼ δὲ τῷ μὲν 
ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως 
ψόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον. καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν 

δώζην. ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ 

τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. Καί μοι ἀνάβητε τού- 
τῶν μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ.. 

᾿ἀνάγνωϑι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον τὸν» ἐκ 
τῆς στήλης τῆς ἐξ ᾿“ρείου πάγου. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿ἀκούετε. ὦ ἄνδρες. ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ 

ἐξ ᾽Δρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ ἡμῶν 
ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, διαρρήδην 

εἴρηται τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ 

δάμαρτι τῇ ἑαυτοῦ μοιχὺν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν 

ποιήσηται. καὶ οὕτω σφόδρα ὃ νομοϑέτης ἐπὶ ταῖς 

γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι. ὥστε 

καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν 

δίκην ἐπέϑηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης 
μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς. ἐποίησεν ἄν. νῦν 
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ῷ ΔΥΣΙΟΥ ΠΝ; 

ὃὲ οὐχ οἷός τε ὧν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ᾽ ἐκείναις 
2 » Ἁ 3 ᾿ ἃ ΘΝ “ “-“ 3 ’, ἐξευρεῖν. τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε 

γίγνεσϑαι. ᾿φνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿Αχούετε, ἄνδρες. ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνϑρωπον 
ἐλεύϑερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην 

ὀφείλειν: ἐὰν δὲ γυναῖκα, ἐφ᾽ αἷσπερ ἀποχτείνειν 
ἔξεστιν. ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι" οὔτ Ὁ ἄνδρες. ὃ ς ς ἐνέχ ᾿ οὕτως. ὦ ἄνδρες, 

Α , Ψ Ϊά »Ε εἶν Υμ Ὲ 7, 

τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ξημίᾶς ἀξίους ἡγήσατο 

εἶναι ἢ τοὺς πείϑοντας" τῶν μὲν γὰρ ϑάνατον κα- 
τέγνω. τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην. ἡγούμενος 

τοὺς μὲν διαπραττομένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασϑέντων 

μισεῖσϑαι, τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς 

διαφϑείρειν. ὥστ᾽ οἰχειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλ- ΠΟΥ 
λοτρίας | γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπὶ 
ἐκείνοις τὴν οἴκίαν γεγονέναι. καὶ τοὺς παῖδας ἀδή- 

λους εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν 
ἢ τῶν μοιχῶν. ἀνθ᾽ ὧν ὃ τὸν νόμον τιϑεὶς ϑάνατον 

- 5 

αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. ᾿Εμοῦ τοίνυν. ὦ ἄνδρες. 

οἱ μὲν νόμοι οὐ μόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ μὴ ἀδικεῖν, 
9 ᾿ ᾿ ΄ , ᾿ ΄ 7 ὃ 
ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν 
2 ν »" 3 2 Ἁ Ψ' Ἁ ς 2 Χ ν}} ἐν ὑμῖν δ᾽ ἐστὶ πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ 
μηδενὸς ἀξίους εἶναι. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάδας τὰς 
πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίϑεσϑαι. ἵνα περὶ ὧν 

ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν, παρὰ τούτους ἐλθόντες 
, Ο’ δι τὰν ’ . ’, Ἐπ: ’, σκεψώμεϑα ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν 

περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην 

λαμβάνειν παρακελεύονται. οἷς ὑμᾶς ἀξιῶ τὴν αὐτὴν 

γνώμην ἔχειν εἰ δὲ μή, τοιαύτην ἄδειαν τοῖς μοιχοῖς 

ποιήσετε. ὥστε καὶ τοὺς κλέπτας ἐπαρεῖτε φάσκειν 
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μοιχοὺς εἶναι, εὖ εἰδότας ὅτι. ἐὰν ταύτην τὴν αἰτίαν 
Ἁ 6 -“ὕ-7- ’ Ἁ 2. Ν 4 ’ 3 Ὰ περὶ ἑαυτῶν λέγωσι καὶ ἐπὶ τούτῳ φάσκωσιν εἰς τὰς 

ἀλλοτρίας οἰκίας εἰσιέναι, οὐδεὶς αὐτῶν ἅψεται. πάντες 

γὰρ εἴσονται ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς μοιχείας χαί- 
Ὁ" “ ᾿ Χ - Ν ς ἢ ’ β, 

ρειν ἐᾶν δεῖ. τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑμετέραν δεδιέναι 

αὕτη γάρ ἐστι πάντων τῶν ἕν τῇ πόλει κυριωτάτη. 
, , ΠΣ, ᾿ - ᾽ , Σκέψασϑε {δέν ὦ ἀνδρες" κατηγοροῦσι γάρ μου 

ὡς ἐγὼ τὴν ϑεράπαιναν ἕν ἔχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελϑεῖν 

ἐχέλευσα τὸν νεανίσκον. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες. δίκαιον 
ἃ μ᾿ » ς [4 Ν - 7 ᾿ χ 

μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ὡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν 

γυναῖχα τὴν ἐμὴν διαφϑείραντα λαμβάνων" εἰ μὲν 
γὰρ λόγων εἰρημένων ἔργου δὲ μηδενὸς γεγενημένου 

μετελθεῖν ἐκέλευον ἐκεῖνον. ἠδίκουν ἄν εἰ δὲ ἤδη 

πάντων διαπεπραγμένων καὶ πολλάκις εἰσεληλυϑότος 
Χ ᾿ ΄, Ἁ 2 Ἁ ἣν -“- ΄ 9 7 

εἷς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν ὠτινιοῦν τρόπῳ ἐλάμβανον 

αὐτόν. σώφρον᾽ ἂν ἐμαυτὸν ἡγούμην: σκέψασϑε δὲ 
ΟἹ ἃ - ῇ Θ τ ν ΦῈ νι ’, Χ 2 - , 
ὅτε καὶ ταῦτα ψεύδονται ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶνδε γνώ- 

3 Ἁ 7 5 ΒΩ ως Ἁ ζ Ω 

σεσϑε. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες. ὅπερ καὶ πρότερον εἴπον,. 

φίλος ὧν Σώστρατος καὶ οἰκείως διακείμενος ἀπαντή- 

σας ἐξ ἀγροῦ περὶ ἡλίου δυσμὰς συνεδείπνει. καὶ 
ἐπειδὴ καλῶς εἶχεν αὐτῷ. ἀπιὼν ᾧχετο. καίτοι πρῶ- 

, 5) ΞΖ 5 ΠΟῪ τα ρα, ᾽ ’ -» τον μέν, ὦ ἄνδρες, ἐνθυμήϑητε" [ὅτι] εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ 

νυχτὶ ἐγὼ ἐπεβούλευον ᾿Ερατοσϑένει, πότερον ἦν μοι 
κρεῖττον αὐτῷ ἑτέρωϑι δειπνεῖν ἢ τὸν συνδειπνήσοντά 
μοι εἰσαγαγεῖν; οὕτω γὰρ ἂν ἧττον ἐτόλμησεν ἐκεῖνος 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἴκίαν. εἶτα δοκῶ ἂν ὑμῖν τὸν συν- 

δειπνοῦντα ἀφεὶς μόνος καταλειφϑῆναι καὶ ἔρημος 

γενέσϑαι. ἢ κελεύειν ἐκεῖνον μένειν. ἵνα μετ᾽ ἐμοῦ 

τὸν μοιχὸν ἐτιμωρεῖτο; ἔπειτα. ὦ ἄνδρες, οὐκ ἂν 
δοκῶ ὑμῖν τοῖς ἐπιτηδείοις μεϑ᾽ ἡμέραν παραγγεῖλαι, 

καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν τινὰ φί- 
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10 [ΔΥΣΙΟΥΊ ΟΥῚ 

λῶν τῶν ἐγγυτάτω. μᾶλλον ἢ ἐπειδὴ τάχιστα ἢσϑό- 
μην τῆς νυχτὸς περιτρέχειν. οὐκ εἰδὼς ὅντινα οἴκοι 

καταλήψομαι καὶ ὅντινα ἔξω; καὶ ὡς ᾿Δρμόδιον μὲν 
καὶ τὸν δεῖνα ἦλϑον οὐκ ἐπιδημοῦντας (οὐ γὰρ ἤδειν). 

πὸ ἐν ν 2 " “ὔ ’ ει 2 ἘΠ 
ἑτέρους δὲ οὐκ ἔνδον ὄντας κατέλαβον, οὖς δ΄ οἱός τὲ 

ἦν λαβὼν ἐβάδιξον. καίτοιγε εἰ προΐήδειν. οὐκ ἂν 
δοκῶ ὑμῖν καὶ ϑεράποντας παραδσκευάσασϑαι καὶ τοῖς 

,ὔ - ΓΞ ς υ ,} Ἁ ῬΦΚΟΝ 
φίλοις παραγγεῖλαι. ἵν ὡς ἀσφαλεσταταὰ μὲν αὑτὸς 

- 4 ’ὔ Ἁ “7 “, 2 - 5 ,»" : 

εἰσήειν (τί γὰρ ἤδειν εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον!:). 

ὡς μετὰ πλείστων δὲ μαρτύρων τὴν τιμωρίαν ἔποι- 
Η͂ “- 9 2 ἃ Ἁ - 3 Ψ 3 Ψ' - 

ούμην; νῦν δ΄ οὐδὲν εἰδὼς τῶν ἐσομένων ἕκείνῃ τῇ 
ὔ ει -͵; 5. ’ , 9 Ψ 

νυχτί. οὺς οἱός τε ἣν παρέλαβον. Καί μοι ἀνάβητε 

τούτων μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 
“-- 
2 Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες" σκέψασθε 

δὲ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγμα- 
τος. ζητοῦντες εἴ τις ἐμοὶ καὶ ᾿Ερατοσϑένει ἔχϑρα 
πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. οὐδεμίαν γὰρ εὑρή- 

σετε. οὔτε γὰρ συκοφαντῶν γραφάς μὲ ἐγράψατο, 

οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν. οὔτε ἰδίας 

δίκας ἐδικάξετο. οὔτε συνήδεν κακὸν οὐδὲν ὃ ἐγὼ 
δεδιὼς μή τις πύϑηται ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι. 

οὔτε εἶ ταῦτα διαπραξαίμην, ἤλπιξζόν ποϑὲν χρή- 

ματα λήψεσϑαι" ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἕνεχα 

ϑάνατον ἀλλήλοις ἐπιβουλεύουσι. τοσούτου τοίνυν 

δεῖ | ἢ λοιδορία ἢ παροινία ἢ ἄλλη τις διαφορὰ ἡμῖν 
γεγονέναι, ὥστε οὐδὲ ἑωρακὼς ἦν τὸν ἄνϑρωπον πώ- 
ποτε πλὴν ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί. τί ἂν οὖν βουλόμε- 
νος ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον. εἰ μὴ τὸ 

μέγιστον τῶν ἀδικημάτων ἦν ὑπ’ αὐτοῦ ἠδικημένος; 
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ἔπειτα παρακαλέσας αὐτὸς μάρτυρας ἠσέβουν. ἐξόν μοι, 
εἴπερ ἀδίκως ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι. μηδένα μοι 

τούτων συνειδέναι; 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες. οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
, ἤ ’ Ἁ ’,’ 3 3 ιῃ Ἁ - 

νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 

πόλεως ἁπάσης" οἱ γὰρ τοιαῦτα πράττοντες. ὁρῶντες 

οἷα τὰ ἄϑλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων, 
Χ " 2 μ δ. ΡΗ ἀτασον ἧττον εἷς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτήδσονται. ἐὰν καὶ ὑμᾶς 

ὁρῶσι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας. εἰ δὲ μή. πολὺ 

κάλλιον τοὺς μὲν κειμένους νόμους ἐξαλεῖψαι, ἑτέρους 

δὲ θεῖναι. οἵτινες τοὺς μὲν φυλάττοντας τὰς ἑαυτῶν 
»"ἢο “- ’, 4 -»-ὅ 

γυναῖχας ταῖς ζημίαις ξζημιώσουσι, τοῖς δὲ βουλομένοις 

εἰς αὐτὰς ἁμαρτάνειν πολλὴν ἄδειαν ποιήσουσι. πολὺ 

γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ ὑπὸ τῶν νόμων τοὺς πολίτας 

ἐνεδρεύεσϑαι, οἱ κελεύουσι μέν. ἐάν τις μοιχὸν λάβῃ. 

ὅ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσϑαι, οἵ δ᾽ ἀγῶνες δεινότεροι 
τοῖς ἀδικουμένοις καϑεστήχασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς νό- 

μους τὰς ἀλλοτρίας καταισχύνουσι γυναῖκας. ἐγὼ γὰρ 

νῦν καὶ περὶ τοῦ σώματος καὶ περὶ τῶν χρημάτων 

40 

47 

48 

49 

ὅ0 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς 
πόλεως νόμοις ἐπειϑόμην. 

2 

ΕἘΠΙΤΑΦΙΟΣ 

ΤΟΙ͂Σ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙΣ,. 
᾽ εἶ ἰ , τὰν 5 3 ΄ ΘΛ! 

τ μὲν ἡγούμην οἱὸν τὲ εἰναι. ὦ παρόντες ἐπὶ 

τῷδε τῷ τάφῳ. λόγῳ δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κει- 

μένων ἀνδρῶν ἀρετήν. ἐμεμψάμην ἂν τοῖς ἐπαγγεί- 

λασιν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν λέγειν" ἐπειδὴ δὲ 
πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ πᾶς χρόνος οὐχ ἱκανὸς λόγον ἴσον 
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παρασκευάσαι τοῖς τούτων ἔργοις. διὰ τοῦτο καὶ ἡ 
πόλις μοι δοκεῖ, προνοουμένη τῶν ἐνθάδε λεγόντων, 

ἐξ ὀλίγου τὴν πρόσταξιν ποιεῖσϑαι. ἡγουμένη οὕτως 
ἂν μάλιστα συγγνώμης αὐτοὺς παρὰ τῶν ἀκουσάντων 

2 τυγχάνειν. ὅμως δὲ ὁ μὲν λόγος μοι περὶ τούτων, ὃ 
δ᾽ ἀγὼν οὐ πρὸς τὰ τούτων ἔργα ἀλλὰ πρὸς τοὺς 
πρότερον ἐπ᾽ αὐτοῖς εἰρηκότας. τοσαύτην γὰρ ἀφϑὸο- 

νίαν παρεδκεύασεν ἡ τούτων ἀρετὴ καὶ τοῖς ποιεῖν 
Τν 156] δυναμένοις καὶ τοῖς εἰπεῖν βουληϑεῖσιν, ὥστε καλὰ 

μὲν πολλὰ τοῖς προτέροις περὶ αὐτῶν εἰρῆσϑαι, πολλὰ 

δὲ χαὶ ἐκείνοις παραλελεῖφϑαι. ἱκανὰ δὲ καὶ τοῖς ἐπι- 
γιγνομένοις ἐξεῖναι εἰπεῖν" οὔτε γὰρ γῆς ἄπειροι οὔτε 

ΤᾺ] ϑαλάττης οὐδεμιᾶς, πανταχῇ δὲ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀν- 

ϑρώποις οἱ τὰ αὑτῶν πενϑοῦντες κακὰ τὰς τούτων 

ἀρετὰς ὑμνοῦσι. ᾿ 

8 πρῶτον μὲν οὖν τοὺς παλαιοὺς κινδύνους τῶν 
προγόνων δίειμι, μνήμην παρὰ τῆς φήμης λαβών" 

ἄξιον γὰρ πᾶσιν ἀνθρώποις κἀκείνων μεμνῆσϑαι, ὑμ- 

νοῦντας μὲν ἐν ταῖς ὠδαῖς, λέγοντας δ᾽ ἐν τοῖς τῶν 
ἀγαϑῶν ἐγκωμίοις, τιμῶντας δ᾽ ἐν τοῖς καιροῖς τοῖς 

τοιούτοις, παιδεύοντας δ᾽ ἐν τοῖς τῶν τεϑνεώτων ἔρ- 

γοις τοὺς ζῶντας. 

4 ᾿Δμαζόνες γὰρ ΄άρεως μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν ϑυγα- 
τέρες. οἰκοῦσαι [δὲ] παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, 
μόναν μὲν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ αὐτάς, πρῶ- 
ται δὲ τῶν πάντων ἐφ᾽ ἵππους ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπί- 

στως δι’ ἀπειρίαν τῶν. ἐναντίων ἤἥρουν μὲν τοὺς φεύ- 

γοντας, ἀπέλειπον δὲ τοὺς διώκοντας" ἐνομίξοντο δὲ 

διὰ τὴν εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρες ἢ διὰ τὴν φύσιν 

γυναῖκες" πλέον. γὰρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς 
ὅ διαφέρειν ἢ ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν. ἄρχουσαι δὲ πολ- 
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λῶν ἐθνῶν, καὶ ἔργῳ μὲν τοὺς περὶ αὐτὰς καταδεδου- 
λωμέναι. λόγῳ δὲ περὶ τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι 
κλέος μέγα. πολλῆς δόξης καὶ μεγάλης ἐλπίδος χάριν 
παραλαβοῦδαι τὰ μαχιμώτατα τῶν ἐϑνῶν ἐστράτευσαν 

ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν. τυχοῦσαι δ᾽ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ὁμοίας ἐκτήσαντο τὰς ψυχὰς τῇ φύσει. καὶ ἐναντίαν 

τὴν δόξαν τῆς προτέρας λαβοῦσαι μᾶλλον ἐκ τῶν κιν- 

δύνων ἢ ἐκ τῶν σωμάτων ἔδοξαν εἶναι γυναῖκες. 

μόναις δ᾽ αὐταῖς οὐκ | ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων 
μαϑούσαις περὶ τῶν λοιπῶν ἄμεινον βουλεύσασϑαι, 
οὐδ᾽ οἴκαδε ἀπελϑούσαις ἀπαγγεῖλαι τήν τε σφετέραν 
αὐτῶν δυστυχίαν καὶ τὴν τῶν ἡμετέρων προγόνων 
ἀρετήν αὐτοῦ γὰρ ἀποϑανοῦσαι, καὶ δοῦσαν δίκην 
τῆς ἀνοίας. τῆσδε μὲν τῆς πόλεως διὰ τὴν ἀρετὴν 
ἀθάνατον {τὴν μνήμην ἐποίησαν, τὴν δὲ ἑαυτῶν 
πατρίδα διὰ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἀνώνυμον κατέστη- 
σαν. ἐκεῖναι μὲν οὖν τῆς ἀλλοτρίας ἀδίκως ἐπιϑυ- 
μήσασαι τὴν ἑαυτῶν δικαίως ἀπώλεσαν. 

᾿ἀδράστου δὲ καὶ Πολυνείκους ἐπὶ Θήβας στρατευ- 
σάντων καὶ ἡττηϑέντων μάχῃ, οὐκ ἐώντων Καδμείων 
ϑάπτειν τοὺς νεχρούς. ᾿4ϑηναῖοι ἡγησάμενοι ἐκείνους 

μέν, εἴ τι ἠδικοῦντο, ἀποθανόντων δίκην ἔχειν 

τὴν μεγίστην, τοὺς δὲ χάτω τὰ αὑτῶν οὐ κομίέξεσϑαι. 
ἱερῶν δὲ μιαινομένων τοὺς ἄνω ϑεοὺς ἀσεβεῖσϑαι. τὸ 

μὲν πρῶτον πέμψαντες κήρυκας ἐδέοντο αὐτῶν δοῦ- 
ναι τῶν νεχρῶν ἀναίρεσιν, νομίξοντες ἀνδρῶν μὲν 

ἀγαϑῶν εἶναι ζῶντας τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρήσασϑαι. 
ἀπιστούντων δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἐν τοῖς τῶν τεϑνεώτων 

σώμασι τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείκνυσϑαν" οὐ δυνάμενοι δὲ 
τούτων τυχεῖν ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτούς, οὐδεμιᾶς δια- 

φορᾶς πρότερον πρὸς Καδμείους ὑπαρχούσης. οὐδὲ 
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τοῖς ξῶσιν ᾿Ζργείων χαριζόμενοι, ἀλλὰ τοὺς τεϑνεῶτας 

ἕν τῷ πολέμῳ ἀξιοῦντες τῶν νομιζομένων τυγχάνειν 

πρὸς τοὺς ἑτέρους ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐκινδύνευσαν, ὑπὲρ 
μὲν τῶν, ἵνα μηκέτι εἷς τοὺς τεϑνεῶτας ἐξαμαρτάνον- 

τες πλείω περὶ τοὺς ϑεοὺς ἐξυβρίσωσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν 
ἑτέρων. ἵνα μὴ πρότερον εἷς τὴν αὑτῶν ἀπέλθωσι 

πατρίου τιμῆς ἀτυχήδαντες καὶ ᾿Ελληνικοῦ νόμου στε- 

ρηϑέντες καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἡμαρτηκότες. ταῦτα 

διανοηϑέντες,. καὶ τὰς ἕν τῷ πολέμῳ τύχας κοινὰς 
ἁπάντων ἀνθρώπων νομίξοντες. πολλοὺς μὲν πολε- 
μίους κτώμενοι. τὸ δὲ δίκαιον ἔχοντες σύμμαχον ἐνί- 

κῶν μαχόμενοι. καὶ οὐχ ὑπὸ τῆς τύχης ἐπαρϑέντες 

μείξονος παρὰ Καδμείων τιμωρίας ἐπεθύμησαν. ἀλλ᾽ 

ἐκείνοις μὲν ἀντὶ τὴς ἀσεβείας τὴν ἑαυτῶν ἀρετὴν 

ἐπεδείξαντο, αὐτοὶ δὲ λαβόντες τὰ ἀϑλα ὧνπερ ἕνεκα 
ἀφίκοντο. τοὺς ᾿Ζ“ργείων νεκρούς, ἔϑαψαν ἐν τῇ αὑτῶν 

Ἐλευσῖνι. περὶ μὲν οὖν τοὺς ἀποϑανόντας τῶν ἑπτὰ 
ἐπὶ Θήβας τοιοῦτοι γεγόνασιν. 

Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ, ἐπειδὴ Ηρακλῆς μὲν ἐξ ἀνθρώ- 

πῶὼν ἠφανίσϑη. οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ ἔφευγον μὲν Εὐ- 
ρουσϑέα, ἐξηλαύνοντο δὲ ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλήνων. 
αἰσχυνομένων μὲν τοῖς ἔργοις, φοβουμένων δὲ τὴν 
Εὐρυσϑέως δύναμιν, ἀφικόμενοι εἷς τήνδε τὴν πόλιν 

ἱκέται ἐπὶ τῶν βωμῶν ἐκαϑέξοντο᾽ ἐξαιτουμένου δὲ 
αὐτοὺς Εὐρυσϑέως ᾿4ϑηναῖονι οὐκ ἠϑέλησαν ἐχδοῦναι. 

ἀλλὰ τὴν Ἡρακλέους ἀρετὴν μᾶλλον ἠδοῦντο ἢ τὸν 
κίνδυνον τὸν ἑαυτῶν ἐφοβοῦντο, καὶ ἠξίουν ὑπὲρ τῶν 

πεν ἀσϑενεστέρων μετὰ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι μᾶλ- 

18 

Ἃ - Ι, ΄ Ἁ ἷν 2 2 ’, 

λον ἢ τοῖς δυναμένοις χαριζόμενοι τοὺς ὑπ΄ ἐκείνων 

ἀδικουμένους ἐκδοῦναι. ἐπιστρατεύσαντος δ᾽ Εὐρυ- 
’ Ἁ “ 2 2 ’ “- ἤ ΄ 

σϑέως μετὰ τῶν ἕν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ “Πελοπόννησον 
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ἐχόντων, οὐκ ἐγγὺς τῶν δεινῶν γενόμενοι μετέγνωσαν, 

ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἶχον γνώμην ἥνπερ πρότερον, ἀγαϑὸν 
μὲν οὐδὲν ἰδίᾳ ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν πεπονϑότες. 

ἐχείνους τ᾽ οὐκ εἰδότες ὁποῖοί τινὲς ἄνδρες ἔδονται 
γενόμενοι δίκαιον δὲ νομίζοντες εἶναι. οὐ προτέρας 

ἔχϑρας ὑπαρχούσης πρὸς Εὐρυσϑέα. οὐδὲ κέρδους 
προκχειμένου πλὴν δόξης ἀγαϑῆς. τοσοῦτον κίνδυνον 
ὑπὲρ αὐτῶν ἤραντο, τοὺς μὲν ἀδικουμένους ἐλεοῦντες, 

τοὺς δ᾽ ὑβρίζοντας μισοῦντες. καὶ τοὺς μὲν χωλύειν 

ἐπιχειροῦντες, τοῖς δ᾽ ἐπικουρεῖν ἀξιοῦντες, ἡγούμενοι 

ἐλευϑερίας μὲν σημεῖον εἶναι μηδὲν ποιεῖν ἄκοντας, 
δικαιοσύνης δὲ τοῖς ἀδικουμένοις βοηϑεῖν, εὐψυχίας 
δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἀμφοτέρων, εἰ δέοι. μαχομένους ἀπο- 

ϑνηήσκειν. τοσοῦτον δ᾽ ἐφρόνουν ἀμφότεροι. ὥσϑ᾽ οἵ 
μὲν μετ᾽ Εὐρυσϑέως οὐδὲν παρ᾽ ἑἕχόντων | ἐξήτουν 
εὑρίσκεσϑαι, ᾿4ϑηναῖοι δὲ οὐδ᾽ ζἂν» ἠξίουν Εὐρυσϑέα 
αὐτὸν ἱκετεύοντα τοὺς ἱκέτας αὐτῶν ἐξελεῖν. παρα- 

ταξάμενοι δ᾽ ἰδίᾳ δυνάμει τὴν ἐξ ἁπάσης Πελοπον- 

νήσου στρατιὰν ἐλϑοῦσαν ἐνίκων μαχόμενοι. καὶ τῶν 

Ἡρακλέους παίδων τὰ μὲν δώματα εἰς ἄδειαν κατέ- 

στησαν. ἀπαλλάξαντες δὲ τοῦ δέους καὶ τὰς ψυχὰς 

ἠλευϑέρωσαν. διὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸς ἀρετὴν ἐκείνους 
τοῖς αὑτῶν κινδύνοις ἐστεφάνωσαν. τοσοῦτον δὲ εὐ- 

τυχέστεροι παῖδες ὄντες ἐγένοντο τοῦ πατρός" ὃ μὲν γάρ. 
καίπερ ὧν ἀγαϑῶν πολλῶν αἴτιος ἅπασιν ἀνθρώποις, 

ἐπίπονον καὶ φιλόνικον καὶ φιλότιμον αὑτῷ καταστή- 
δας τὸν βίον τοὺς μὲν ἄλλους ἀδικοῦντας ἐκόλασεν. 

Εὐρυσϑέα δὲ καὶ ἐχϑρὸν ὄντα χαὶ εἰς αὐτὸν ἐξαμαρ- 
τάνοντα οὐχ οἷός τε ἦν τιμωρήσασϑαι" οἱ δὲ παῖδες 
αὐτοῦ διὰ τήνδε τὴν πόλιν τῇ αὐτῇ εἶδον ἡμέρᾳ τήν 
ὃ᾽ ἑαυτῶν σωτηρίαν καὶ τὴν τῶν ἐχϑρῶν τιμωρίαν. 
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Πολλὰ μὲν οὖν ὑπῆρχε τοῖς ἡμετέροις προγόνοις 
μιᾷ γνώμῃ χρωμένοις περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσϑαι 

του ἥ τὲ γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία" οὐ γάρ, ὥσπερ οἱ 
. πολλοί, πανταχόϑεν συνειλεγμένοι καὶ ἑτέρους ἐχβα- 
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λόντες τὴν ἀλλοτρίαν ὥκησαν., ἀλλ᾽ «ὐτόχϑονες ὄντες 

τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο μητέρα καὶ πατρίδα. πρῶτοι δὲ 
καὶ μόνοι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐχβαλόντες τὰς παρὰ 
σφίσιν αὐτοῖς δυναστείας δημοχρατίαν κατεστήδαντο. 

ἡγούμενον, τὴν πάντων ἐλευϑερίαν ὁμόνοιαν εἶναι. 
μεγίστην, κοινὰς δ᾽ ἀλλήλοις τὰς ἐκ τῶν κινδύνων 

ἐλπίδας ποιήσαντες ἐλευϑέραις ταῖς ψυχαῖς ἐπολιτεύ- 

οντο, νόμῳ τοὺς ἀγαϑοὺς τιμῶντες καὶ τοὺς χαχοὺς 

κολάζοντες, ἡγησάμενοι ϑηρίων μὲν ἔργον εἶναι ὑπ᾽ 

ἀλλήλων βίᾳ κρατεῖσϑαι. ἀνθρώποις δὲ προσήκειν 
νόμῳ μὲν ὁρίσαι τὸ δίκαιον, λόγῳ δὲ πεῖσαι, ἔργῳ δὲ 
τούτοις ὑπηρετεῖν, ὑπὸ νόμου μὲν βασιλευομένους, 
ὑπὸ λόγου δὲ διδασκομένους. 

Καὶ γάρ του καὶ φύντες καλῶς καὶ γνόντες ὅμοια, 
πολλὰ μὲν καλὰ καὶ ϑαυμαστὰ οἱ πρόγονοι τῶν ἐνθάδε 

κειμένων εἰργάσαντο, ἀεξίμνηστα δὲ καὶ μεγάλα καὶ 
πανταχοῦ οἱ ἐξ ἐκείνων γεγονότες τρόπαια διὰ τὴν 

αὑτῶν ἀρετὴν κατέλιπον. μόνοι γὰρ ὑπὲρ ἁπάσης τῆς 
“Ελλάδος πρὸς πολλὰς μυριάδας τῶν βαρβάρων διεκιν- 
δύνευσδαν. ὃ γὰρ τῆς ᾿“σίας βασιλεὺς οὐκ ἀγαπῶν 

τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαϑοῖς, ἀλλ ἐλπίζων καὶ τὴν Εὐρώ- 
πὴην δουλώσεσθαι, ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδας στρα- 

τιάν. ἡγησάμενοι δέ, εἰ τήνδε τὴν πόλιν ἢ ἑκοῦσαν 
φίλην ποιήσαιντο ἢ ἄκουσαν καταστρέψαιντο, ῥᾳδίως 

τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἄρξειν, ἀπέβησαν εἰς Μαραϑῶνα, 

νομίσαντες οὕτως ἂν ἐρημοτάτους εἶναν συμμάχων 
[τοὺς Ἕλληνας]. εἰ ἔτι στασιαξούσης τῆς Ελλάδος ᾧ 
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τινι χρὴ τρόπῳ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασϑαι. τὸν κίνδυ- 

ψον ποιήσαιντο. ἔτι δ᾽ αὐτοῖς ἐκ τῶν προτέρων ἔργων 

περὶ τῆς πόλεως τοιαύτη δόξα παρειστήκει, ὡς εἰ μὲν 

πρότερον ἐπ᾽ ἄλλην πόλιν ἴασιν, ἐκείνοις καὶ ᾿4ϑηναί- 

οἷς πολεμήσουσι." προϑύμως γὰρ τοῖς ἀδικουμένοις 

ἥξουσι βοηϑήσοντες" εἰ δ᾽ ἐνθάδε πρῶτον ἀφίξονται, 

οὐδένας ἄλλους τῶν Ελλήνων τολμήσειν ἑτέρους σῴ- 
ἕξοντας φανερὰν ἔχϑραν πρὸς ἐκείνους ὑπὲρ αὐτῶν 

καταϑέσϑαι. οἱ μὲν τοίνυν ταῦτα διενοοῦντο οἱ δ᾽ 
ς ’ Ζ ᾿ - 9 4 Ἁ 9 Ερυς ς ἡμέτεροι πρόγονον οὐ λογισμῷ εἰδότες τοὺς ὃν τῷ 

πολέμῳ κινδύνους. ἀλλὰ νομίζοντες τὸν εὐκλεᾶ ϑάνα- 

τον ἀϑάνατον περὶ τῶν ἀγαϑῶν καταλείπειν λόγον, 

οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ τῇ 
ἀξ ἀρενῇ μᾶλλον ἐπίστευσαν. καὶ αἰσχυνόμενοι 

ὅτι ἦσαν οἱ βάρβαροι αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ, οὐκ ἀν ἔμει- 

ψαν πυϑέσϑαι οὐδὲ βοηϑῆσαι τοὺς συμμάχους. οὐδ᾽ 
ὠήϑησαν δεῖν ἐτέροις τῆς σωτηρίας χάριν εἰδέναι, 
ἀλλὰ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. ταῦτα μιᾷ 

γνώμῃ πάντες γνόντες ἀπήντων ὀλίγοι πρὸς πολλούς" 

ἐνόμιζον γὰρ ἀποϑανεῖν μὲν αὐτοῖς μετὰ πάντων προ- 
σήκειν. ἀγαϑοῖς δ᾽ εἶναι μετ᾽ ὀλίγων. καὶ τὰς μὲν 
ψυχὰς ἀλλοτρίας διὰ τὸν ϑάνατον κεχτῆσϑαι, τὴν δ᾽ 
ἐκ τῶν κινδύνων μνήμην ἰδίαν καταλείψειν. ἠξίουν 

δέ, οὺς μὴ μόνοι νικῷεν, οὐδ᾽ ἂν μετὰ τῶν συμμάχων 

δύνασθαι. καὶ ἡττηϑέντες μὲν ὀλίγῳ τῶν ἄλλων 
προαπολεῖσϑαι νικήσαντες δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐλευ- 

ϑερώσειν. ἄνδρες δ᾽ ἀγαϑοὶ γενόμενοι. καὶ τῶν μὲν 
σωμάτων ἀφειδήσαντες. ὑπὲρ δὲ τῆς ἀρετῆς οὐ φιλο- 
ψυχήσαντες, καὶ μᾶλλον τοὺς παρ᾽ αὑτοῖς νόμους αἰσχυ- 

ψόμενοι ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους κίνδυνον φοβού- 

μενοι. ἔστησαν μὲν τρόπαιον ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος τῶν 
ΤΥβιαβ. ἘΠ. ΤΩΪΠΟΥ. τὸν 
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18 [ΜΥΣΙΟΘῪ] τ 15:. 

βαρβάρων ἕν τῇ αὑτῶν. ὑπὲρ χρημάτων εἰς τὴν ἀλλο- 
τρίαν ἐμβαλόντων, παρὰ τοὺς ὅρους τῆς χώρας. οὕτω 

δὲ διὰ ταχέων τὸν κίνδυνον ἐποιήσαντο. ὥστε οἱ αὐὖὐ- 

τοὶ τοῖς ἄλλοις ἀπήγγειλαν τήν τ᾽ ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν 
βαρβάρων καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων. καὶ γάρ τοι 
οὐδεὶς τῶν ἄλλων ἔδεισεν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος κιν- 

δύνου. ἀλλ᾽ ἀκούσαντες ὑπὲρ τῆς αὑτῶν ἐλευϑερίας 
ἥσϑησαν. ὥστε οὐδὲν ϑαυμαστόν, πάλαι τῶν ἔργων 

γεγενημένων. ὥσπερ καινῶν ὄντων ἔτι καὶ νῦν τὴν 

ἀρετὴν αὐτῶν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ξζηλοῦσϑαι. 

Μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης ὃ τῆς “σίας βασιλεύς, 

καταφρονήσας μὲν τῆς Ελλάδος. ἐψευσμένος δὲ τῆς 
ἐλπίδος, ἀτιμαξόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχϑόμενος 

δὲ τῇ συμφορᾷ. ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις. ἀπαϑὴς 
᾿ ὧν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν ἀγαϑῶν, δεκάτῳ ἔτει 

παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις ναυσὶν 

ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ 
πλῆϑος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔϑνη τὰ μετ᾽ αὐτοῦ ἀκο- 

λουϑήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι" ὃ δὲ μέγι- 

στον σημεῖον τοῦ πλήϑους" ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις 

ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ στενότατον τοῦ Ελλησπόντου 

τὴν πεξὴν στρατιὰν ἐκ τῆς ᾿4σίας εἰς τὴν Εὐρώπην, οὐκ 
ἠθέλησεν, ἡγούμενος τὴν διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ἔσεσθαι" 

ἀλλ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ ϑεῖα 
πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ 

τῆς ϑαλάττης ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς ἠνάγ- 

Ἰηο:. 7 χαόε γενέσϑαι, ξεύξας μὲν τὸν ᾿“Ελλήσποντον, διο- 
ούξας δὲ τὸν ΄ἄϑω. ὑφισταμένου οὐδενός, ἀλλὰ τῶν 
μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων, τῶν δὲ ἑκόντων προδι- 
δόντων. οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασϑαι,. οἱ 

δι: τἰστεινα , , ἔρυτο ΄ δ᾽ 5 2 δ᾽ ὑπὸ χρημάτων διεφϑαρμένοι᾽ ἀμφότερα δ᾽ ἦν αὖὐ- 
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τοὺς τὰ πείϑοντα, κέρδος καὶ δέος. ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ οὕτω 
διακειμένης τῆς Ἑλλάδος αὐτοὶ μὲν εἷς τὰς ναῦς ἐμ- 
βάντες ἐπ᾽ ᾿“ρτεμίσιον ἐβοήϑησαν. Δακεδαιμόνιοι δὲ 
καὶ τῶν συμμάχων ἔνιοι εἷς Θερμοπύλας ἀπήντησαν. 

ἡγούμενοι διὰ τὴν στενότητα τῶν χωρίων τὴν πάρο- 

δον οἷοί τ᾽ ἔσεσϑαι διαφυλάξαι. γενομένου δὲ τοῦ 

κινδύνου κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ᾿4ϑηναῖοι μὲν ἐνί- 
κῶν τῇ ναυμαχίᾳ, “Δακεδαιμόνιον δέ, οὐ ταῖς ψυχαῖς 

ἐνδεεῖς γενόμενοι. ἀλλὰ τοῦ πλήϑους ψευσϑέντες καὶ 

᾿οὺς φυλάξειν ὥοντο καὶ πρὸς οὺὃς κινδυνεύσειν ἔμελ- 

λον. {διεφϑάρησανΣ οὐχ ἡττηϑέντες τῶν ἐναντίων. 

80 

81 

ἸΒΟΟΥ͂, ἀλλ᾽ ἀποθανόντες οὗπερ ἐτάχϑησαν μάχεσϑαι᾽" τού- [ν 188 

τῷ δὲ τῷ τρόπῳ τῶν μὲν δυστυχησάντων, τῶν δὲ τῆς 
παρόδου χρατησάντων. οἱ μὲν ἐπορεύοντο ἐπὶ τήνδε 

τὴν πόλιν. οἱ δ᾽ ἡμέτεροι πρόγονοι πυϑόμενοι μὲν 

τὴν γεγενημένην “ακεδαιμονίοις συμφοράν, ἀποροῦντες 

δὲ τοῖς περιεστηκόσι πράγμασιν, εἰδότες [δ᾽] ὅτι. εἰ 
μὲν κατὰ γῆν τοῖς βαρβάροις ἀπαντήσονται. ἐπιπλεύ- 

σαντες χιλίαις ναυσὶν ἐρήμην τὴν πόλιν λήψονται. εἶ 
ὃξ εἰς τὰς τριήρεις ἐμβήσονται. ὑπὸ τῆς πεξῆς στρα- 

τιᾶς ἁλώσονται. ἀμφότερα δὲ οὐ δυνήσονται. ἀμύνα- 

σϑαί τε καὶ φυλακὴν ἱκανὴν καταλιπεῖν, δυοῖν δὲ 
προχειμένοιν, πότερον χρὴ τὴν πατρίδα ἐκλιπεῖν ἢ 

μετὰ τῶν βαρβάρων γενομένους καταδουλώσασθαι τοὺς 

Ἕλληνας, ἡγησάμενοι κρεῖττον εἶναι μετ’ ἀρετῆς καὶ 

πενίας καὶ φυγῆς ἐλευϑερίαν ἢ μετ᾽ ὀνείδους καὶ 
πλούτου δουλείαν τῆς πατρίδος. ἐξέλιπον ὑπὲρ τῆς 
Ἑλλάδος τὴν πόλιν, ἵν᾽ ἐν μέρει πρὸς ἑκατέραν ἀλλὰ 

92 

98 

ΤΒΟΟΥ͂. μὴ πρὸς ἀμφοτέρας ἅμα τὰς ηλαραίι Ι κινδυνεύ- 1Υ͂ θὺ 

σωσιν᾽ ὑπεκϑέμενοιν δὲ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ μητέ- 

ρας εἰς Σαλαμῖνα. συνήϑροιξον καὶ τὸ τῶν ἄλλων 
ῳ Ἔ 

34 



90 [ΔΥΣΙΟΥῚ ΟΥ. 3. 

συμμάχων ἀλαλΟν ἐλ οὐ πολλαῖς δ᾽ ὕστερον ἡμέραις 

ἦλϑε καὶ ἡ πεξὴ στρατιὰ καὶ τὸ ναυτικὸν τὸ τῶν 

βαρβάρων, ὃ τίς οὐκ ἂν ἰδὼν ἐφοβήϑη. ὡς μέγας καὶ 
δεινὸς τῇδε τῇ πόλει κίνδυνος ὑπὲρ τῆς τῶν ᾿Ελλή- 

86 νῶν ἐλευϑερίας ἠγωνίσθη; ποίαν δὲ γνώμην εἶχον ἢ 
οἱ ϑεώμενοι τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐκείναις. οὔσης καὶ 

τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἀπίστου καὶ τοῦ προσιόντος κιν- 

δύνου. ἢ οἱ μέλλοντες ναυμαχήσειν ὑπὲρ τῆς φιλότη- 

86 τος, ὑπὲρ τῶν ἄϑλων τῶν ἐν Σαλαμῖνι; οἷς τοσοῦ- 

τον πανταχόϑεν περιειστήκει πλῆϑος πολεμίων. ὥστε 

ἐλάχιστον μὲν αὐτοῖς εἶναι τῶν παρόντων κακῶν τὸ 

ϑάνατον τὸν αὑτῶν προειδέναι, μεγίστην δὲ συμφο- 

ράν, (ἃ) ὑπὸ τῶν βαρβάρων εὐτυχησάντων τοὺς ὑπεκτε- 
81 ϑέντας ἤλπιξον πείσεσϑαι. ἦ που διὰ τὴν ὑπάρχου- 

σαν ἀπορίαν πολλάκις μὲν ἐδεξιώσαντο ἀλλήλους, 
εἰκότως δὲ σφᾶς αὐτοὺς ὠλοφύραντο. εἰδότες μὲν τὰς 
σφετέρας ναῦς ὀλίγας οὔσας. ὁρῶντες δὲ πολλὰς τὰς 

τῶν πολεμίων, ἐπιστάμενοι δὲ τὴν μὲν πόλιν ἠρημω- 

νοο) μένην, τὴν δὲ χώραν πορϑουμένην καὶ μεστὴν 
τῶν βαρβάρων, ἱερῶν δὲ καιομένων, ἁπάντων δ᾽ ἐγγὺς 

88 ὄντων τῶν δεινῶν, ἀκούοντες δ᾽ ἐν ταὐτῷ συμμεμειγ- 
μένου ᾿“Ελληνικοῦ καὶ βαρβαρικοῦ παιῶνος, παρακε- 
λευσμοῦ δ᾽ ἀμφοτέρων καὶ χραυγῆς τῶν διαφϑειρο- 

πεν μένων. καὶ τῆς ϑαλάττης μεστῆς τῶν νεκρῶν, καὶ 

πολλῶν μὲν συμπιπτόντων καὶ φιλίων καὶ πολεμίων 
ναυαγίων, ἀντιπάλου δὲ πολὺν χρόνον οὔσης τῆς ναυ- 

μαχίας δοκοῦντες τοτὲ μὲν νενικηκέναι καὶ σεσῶσθαι, 
89 τοτὲ δ᾽ ἡττῆσθαι καὶ ἀπολωλέναι. ἦ που διὰ τὸν πα- 

ρόντα φόβον πολλὰ μὲν φήϑησαν ἰδεῖν ὧν οὐκ εἶδον, 
πολλὰ δ᾽ ἀκοῦσαι ὧν οὐκ ἤκουσαν... ποῖαι δ᾽ οὐχ ἵκε- 
τεῖαι ϑεῶν ἐγένοντο ἢ ϑυσιῶν ἀναμνήσεις. ἔλεός τε 
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παίδων καὶ γυναικῶν πόϑος οἶχτός τὲ πατέρων καὶ 
“μητέρων, λογισμὸς δ᾽, εἰ δυστυχήσειαν, τῶν μελλόν- 

τῶν ἔσεσϑαι κακῶν; τίς οὐκ ἂν ϑεῶν ἠλέησεν αὐτοὺς 

ὑπὲρ τοῦ μεγέϑους τοῦ κινδύνου; ἢ τίς ἀνθρώπων 
οὐκ ἂν ἐδάχρυσεν; ἢ τίς τῆς τόλμης αὐτοὺς οὐκ ἂν 

ἠγάσθη; ἦ πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν 
ἁπάντων ἀνθρώπων διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι 

καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις, ἐκλιπόντες μὲν 

τὴν πόλιν, εἷς τὰς ναῦς δ᾽ ἐμβάντες. τὰς δ᾽ αὑτῶν 

ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήϑει τῷ τῆς 

᾿“σίας. ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ 
ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ᾽ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευϑε- 
ρίας κινδυνεύειν ἢ μετὰ πολλῶν βασιλευομένων ὑπὲρ 

τῆς αὑτῶν δουλείας. πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι 
ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑερίας συνεβάλοντο, στρα- 

40 

41 

42 

τηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ ΤΥ ὃὲ 
γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ πλείους τῶν ἄλλων συμ- 

μάχων, ἄνδρας δ᾽ ἐμπειροτάτους. καὶ γὰρ τίνες ἂν 
, τούτοις τῶν ἄλλων Ελλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλή- 

ϑει καὶ ἀρετῇ; ὥστε δικαίως μὲν ἀναμφισβήτητα τάρι- 
στεῖα τῆς ναυμαχίας ἔλαβον παρὰ τῆς ᾿Ελλάδος, εἶκό- 
τῶς δὲ τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖς κινδύνοις ἐκτή- 

ὅαντο. γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχϑονα τοῖς ἐκ. τῆς ᾿Ζσίας 
βαρβάροις τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο. 

Ἔν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτους αὑτοὺς παρα- 
ὄχόντες καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετασχόντες 
τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευϑερίαν καὶ τοῖς ἄλλοις 

48 

44 

Ἰροοτ. ἐκτήσαντο. ὕστερον δὲ Πελοποννησίων διατειχι- ΤΥ οὸ 
ξόντων τὸν ᾿Ισϑμόν. καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ σωτηρίᾳ, 
νομιζόντων δ᾽ ἀπηλλάχϑαι τοῦ κατὰ ϑάλατταν κινδύ- 
νου, καὶ διανοουμένων τοὺς ἄλλους “Ἑλληνας περιιδεῖν 



4 

40 

ΞΣ [ΔΥΣΙΟΥῚΊ ἘΠ ρνο, 

ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενομένους. ὀργισϑέντες ᾿4ϑηναῖοι 

συνεβούλευον αὐτοῖς. εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι. 

περὶ ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον τεῖχος περιβαλεῖν" εἰ 

γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν» Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ 

τῶν βαρβάρων ἔδονται. οὔτ᾽ ἐκείνοις δεήσειν χιλίων 
νεῶν οὔτε τούτους ὠφελήσειν τὸ ἐν | ̓Ισϑμῷ τεῖχος" 

ἀκινδύνως γὰρ ἔσεσϑαι τὴν τῆς ϑαλάττης ἀρχὴν βασι- 

λέως. διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντες αὐτοὶ μὲν ἄδικά 
τὲ ποιεῖν καὶ κακῶς βουλεύεσϑαι,. ᾿4ϑηναίους δὲ δί- 
καιά τὲ λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖς παραινεῖν, 

ἐβοήϑησαν εἰς Πλαταιάς: ἀποδράντων δὲ ὑπὸ νύχτα 
τῶν πλείστων συμμάχων ἐκ τῶν τάξεων διὰ τὸ πλῆ- 
ϑος τῶν πολεμίων. Δακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Τεγεᾶται 

τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο. ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ Πλαται- 

εἴς πάντας τοὺς “Ἔλληνας ἐνίκων μαχόμενοι τοὺς ἀπο- 

γνόντας τῆς ἐλευϑερίας καὶ ὑπομείναντας τὴν δου- 
417 

48 

λείαν. ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρα καλλίστην τελευτὴν τοῖς 

προτέροις κινδύνοις ἐπιϑέντες, βέβαιον μὲν τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν τῇ Εὐρώπῃ κατειργάσαντο, ἔν ἅπασι δὲ τοῖς 
κινδύνοις δόντες ἔλεγχον τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς, καὶ μό- 

νον καὶ μεϑ'᾽ ἑτέρων. καὶ πεξζομαχοῦντες {καὶ ναυμα- 

χοῦντες». καὶ πρὸς {τοὺς» βαρβάρους καὶ πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας. ὑπὸ πάντων ἠξιώϑησαν, καὶ μεϑ’ ὧν ἐκιν- 
δύνευον καὶ πρὸς οὺς ἐπολέμουν, ἡγεμόνες γενέσϑαι 

τῆς “Ελλάδος. 
Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ᾿Ελληνικοῦ πολέμου καταστάντος 

διὰ ξῆλον τῶν γεγενημένων καὶ φϑόνον τῶν πεπραγ- 

μένων. μέγα μὲν ἅπαντες φρονοῦντες, μικρῶν δ᾽ 
τὰ ἢ ἐγκλημάτων ἕκαστοι δεόμενοι, ναυμαχίας ᾿4ϑηναί- 

49 

οις πρὸς Αἰγινήτας καὶ τοὺς ἐκείνων συμμάχους γενο- 

μένης ἑβδομήκοντα τριήρεις αὐτῶν ἐλάμβανον. πο- 
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λιορκούντων δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Αἰγυπτόν τὲ 

καὶ Αἴγιναν, καὶ τῆς ἡλικίας ἀπούσης ἔν τε ταῖς ναυσὶ 

καὶ ἐν τῷ πεξῷ στρατεύματι, Κορίνϑιοι καὶ οἱ ἐκεί- 
νῶν σύμμαχοι. ἡγούμενοι ἢ εἰς ἔρημον τὴν χώραν 

ἐμβαλεῖν ἢ ἐξ Αἰγίνης ἄξειν τὸ στρατόπεδον. ἐξελ- 

ϑόντες πανδημεὶ Γεράνειαν κατέλαβον ᾿4ϑηναῖοι δὲ 
τῶν μὲν ἀπόντων. τῶν δ᾽ ἐγγὺς ὄντων, οὐδένα ἐτόλ- 
μησαν μεταπέμψασϑαι" ταῖς δ᾽ αὑτῶν ψυχαῖς πιστεύ- 

σαντὲς καὶ τῶν ἐπιόντων καταφρονήσαντες οἱ γεραί- 

τεροι καὶ οἱ τῆς ἡλικίας ἐντὸς γεγονότες ἠξίουν αὐτοὶ 

μόνοι τὸν κίνδυνον ποιήσασϑαι. οἱ μὲν ἐμπειρίᾳ τὴν 

ἀρετήν. οἱ δὲ φύσει κεκτημένοι" καὶ οἱ μὲν αὐτοὶ πολ- 
λαχοῦ ἀγαϑοὶ γεγενημένοι, οἱ δ᾽ ἐκείνους μιμούμενοι. 

τῶν μὲν πρεσβυτέρων ἄρχειν ἐπισταμένων. τῶν δὲ 

νεωτέρων τὸ ἐπιταττόμενον ποιεῖν δυναμένων, Μυρω- 

νίδου στρατηγοῦντος ἀπαντήσαντες αὐτοὶ εἰς τὴν 

Μεγαρικὴν ἐνίκων μαχόμενοι ἅπασαν τὴν δύναμιν τὴν 

ἐχείνων τοῖς ἤδη ἀπειρηκόσι καὶ τοῖς οὔπω δυναμξ- 

νοις. τοὺς εἰς τὴν σφετέραν ἐμβαλεῖν ἀξιώσαντας, εἰς 

τὴν ἀλλοτρίαν ἀπαντήσαντες. τρόπαιον δὲ στήσαντες 

καλλίστου μὲν αὐτοῖς ἔργου. αἰσχίστου δὲ τοῖς πολε- 

αίοις, οἱ μὲν οὐκέτι τοῖς σώμασιν, οἱ δ᾽ οὔπω δυνά- 
μενοι. ταῖς δὲ ψυχαῖς ἀμφότεροι κρείττους γενόμενοι. 

μετὰ καλλίστης δόξης εἰς τὴν αὑτῶν ἀπελθόντες οἱ 

μὲν πάλιν ἐπαιδεύοντο. οἱ δὲ περὶ τῶν λοιπῶν ἐβου- 
λεύοντο. 

Καϑ' ἕκαστον μὲν οὖν οὐ ῥάδιον τὰ ὑπὸ πολλῶν 
κινδυνευϑέντα ὑφ᾽ ἑνὸς ῥηϑῆναι. οὐδὲ τὰ ἐν ἅπαντι 
τῷ χρόνῳ πραχϑέντα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ δηλωϑῆναι. τίς 

γὰρ ἂν ἢ λόγος ἢ χρόνος ἢ ῥδήτωρ ἱκανὸς γένοιτο 

μηνῦσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν; 
«-ς 
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μετὰ πλείστων γὰρ πόνων καὶ φανερωτάτων ἀγώνων 

καὶ καλλίστων κινδύνων ἐλευϑέραν μὲν ἐποίησαν τὴν 
τερον} “Ελλάδα, μεγίστην δ᾽ ἀπέδειξαν τὴν ἑαυτῶν πα- 

ὅθ 

δ᾽ 

δὃ9 

τρίδα. ἑβδομήκοντα μὲν ἔτη τῆς ϑαλάττης ἄρξαντες, 

ἀστασιάστους δὲ παρασχόντες τοὺς συμμάχους. οὐ τοῖς 
ὀλίγοις τοὺς πολλοὺς δουλεύειν ἀξιώσαντες. ἀλλὰ τὸ 

ἴσον ἔχειν ἅπαντας ἀναγχάσαντες. οὐδὲ τοὺς συμωμά- 

χους ἀσϑενεῖς ποιοῦντες, ἀλλὰ κἀκείνους ἰσχυροὺς 

καϑιστάντες. καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν τοσαύτην ἐπι- 

δείξαντες. ὥσϑ'᾽ ὃ μέγας βασιλεὺς οὐκέτι τῶν ἀλλο- 

τρίων ἐπεθύμει. ἀλλ᾽ ἐδίδου τῶν ἑἕαυτοῦ καὶ περὶ 
τῶν λοιπῶν ἐφοβεῖτο, καὶ οὔτε τριήρεις ἐν ἐχείνῳ τῷ 

χρόνῳ ἐκ τῆς ᾿4 σίας ἔπλευσαν, οὔτε τύραννος ἐν τοῖς 
Ἕλλησι κατέστη. οὔτε ᾿Ελληνὶς πόλις ὑπὸ τῶν βαρ- 

βάρων ἠνδραποδίσϑη" | τοσαύτην σωφροσύνην καὶ δέος 

ἡ τούτων ἀρετὴ πᾶσιν ἀνθρώποις παρεῖχεν. ὧν ἕνεκα 
δεῖ μόνους καὶ προστάτας τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡγεμόνας 

τῶν πόλεων γίγνεσϑαι. 

᾿Επέδειξαν δὲ καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις τὴν ἑαυτῶν 

ἀρετήν. ἀπολομένων γὰρ τῶν νεῶν ἐν ᾿Ελλησπόντῳ 
εἶτε ἡγεμόνος κακίᾳ εἴτε ϑεῶν διανοίᾳ, καὶ συμφορᾶς 

ἐκείνης μεγίστης γενομένης καὶ ἡμῖν τοῖς δυστυχήσασι 

καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ἐδήλωσεν οὐ πολλῷ χρόνῳ 

ὕστερον ὅτι ἡ τῆς πόλεως δύναμις τῆς Ἑλλάδος ἦν 
σωτηρία. ἑτέρων γὰρ ἡγεμόνων γενομένων ἐνίκησαν 

μὲν ναυμαχοῦντες τοὺς Ἕλληνας οἱ πρότερον εἰς τὴν 

θάλατταν οὐκ ἐμβαίνοντες. ἔπλευσαν δ᾽ εἰς τὴν Εὐ- 

ρώπην, δουλεύουσι δὲ πόλεις τῶν Ελλήνων, τύραννοι 
δ᾽ ἐγκαϑεστᾶσιν. οἱ μὲν μετὰ τὴν ἡμετέραν συμφο- 

600 ράν, οἱ δὲ μετὰ τὴν νίκην τῶν βαρβάρων. ὥστ᾽ ἄξιον. 
φ΄ [τῇ Ἂ» “Ὁ Ν ἦν ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ τότε κείρασϑαι τῇ ᾿Ελλάδι καὶ 
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πενθῆσαι τοὺς ἐνθάδε χειμένους. ὡς συγκαταϑαπτο- 
μένης τῆς αὑτῶν ἐλευϑερίας τῇ τούτων ἀρετῇ" ὡς δυ- 

στυχὴς μὲν ἡ ̓ Ελλὰς τοιούτων ἀνδρῶν ὀρφανὴ γενο- 

μένη, εὐτυχὴς δ᾽ ὃ τῆς ᾿4σίας βασιλεὺς ἑτέρων ἣἦγε- 
μόνων λαβόμενδς᾽. τῇ μὲν γὰρ τούτων στερηϑείσῃ 

δουλεία περιέστηκε. τῷ δ᾽ ἄλλων ἀρξάντων ζῆλος 

ἐγγίγνεται τῆς τῶν προγόνων διανοίας. 
᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐξήχϑην ὑπὲρ πάσης ὀλοφύρα- 

σϑαι τῆς Ελλάδος" ἐκείνων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἄξιον καὶ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ μεμνῆσθαι. οἱ φεύγοντες τὴν δου- 

λείαν καὶ περὶ τοῦ δικαίου μαχόμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς 
δημοκρατίας στασιάσαντες πάντας πολεμίους κεκτη- 

μένοι εἷς τὸν Πειραιᾶ κατῆλθον, οὐχ ὑπὸ νόμου 
ἀναγκασϑέντες. ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως πεισϑέντες. και- 
νοῖς κινδύνοις τὴν παλαιὰν ἀρετὴν τῶν προγόνων 

μιμησάμενοι, ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς κοινὴν τὴν πόλιν καὶ 

τοῖς ἄλλοις κτησόμενοι, θάνατον μετ᾽ ἐλευϑερίας αἷ- 

ρούμενοι ἢ βίον μετὰ δουλείας. οὐχ ἧττον ταῖς συμ- 
φοραῖς αἰσχυνόμενοι ἢ τοῖς ἐχϑροῖς ὀργιξόμενοι., μᾶλ- 

λον βουληϑέντες ἐν τῇ αὑτῶν ἀποϑνήσκειν ἢ ζῆν τὴν 
ἀλλοτρίαν οἰκοῦντες, συμμάχους μὲν ὅρκους καὶ συν- 

ϑήκας ἔχοντες, πολεμίους δὲ τοὺς πρότερον ὑπάρχον- 

τας καὶ τοὺς πολίτας τοὺς ἑαυτῶν. ἀλλ᾽ ὅμως οὐ τὸ 

πλῆϑος τῶν ἐναντίων φοβηϑέντες. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς σώ- 
μασι τοῖς ἑαυτῶν κινδυνεύσαντες. τρόπαιον μὲν τῶν 
πολεμίων ἔστησαν. μάρτυρας δὲ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς 

ἐγγὺς ὄντας τοῦδε τοῦ μνήματος τοὺς “ακεδαιμονίων 

τάφους παρέχονται. καὶ γάρ τοι μεγάλην μὲν ἀντὶ 
μικρᾶς ἀπέδειξαν τὴν πόλιν, ὁμονοοῦσαν δὲ ἀντὶ στα- 

σιαξούσης ἀπέφηναν, τείχη δὲ ἀντὶ τῶν καϑῃρημένων 

ἀνέστησαν. οἱ δὲ κατελθόντες αὐτῶν, ἀδελφὰ τὰ βου- 
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λεύματα τοῖς ἔργοις τῶν ἐνθάδε κειμένων ἐπιδεικνύν- 

τες. οὐκ ἐπὶ τιμωρίαν τῶν ἐχϑρῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίαν 
τῆς πόλεως ἐτράποντο. καὶ οὔτε ἐλαττοῦσϑαι δυνάμε- 

νοι οὔτ᾽ αὐτοὶ πλέον ἔχειν δεόμενοι τῆς μὲν αὑτῶν 

ἐλευϑερίας καὶ τοῖς βουλομένοις δουλεύειν μετέδοσαν. 

τῆς δ᾽ ἐκείνων δουλείας αὐτοὶ μετέχειν οὐκ ἠξίωσαν. 
ἔργοις δὲ μεγίστοις καὶ καλλίστοις ἀπελογήσαντο. 

ὅτι οὐ κακίᾳ τῇ αὑτῶν οὐδ᾽ ἀρετῇ (τῇ) τῶν πολεμίων 
πρότερον ἐδυστύχηδσεν ἡ πόλις" εἶ γὰρ στασιάσαντες. 

πρὸς ἀλλήλους βίᾳ παρόντων Πελοποννησίων καὶ τῶν 
ἄλλων ἐχϑρῶν εἰς τὴν αὑτῶν οἷοί τε ἐγένοντο κατελ- 

ϑεῖν. δῆλον ὅτι ῥᾳδίως ἂν ὁμονοοῦντες πολεμεῖν αὐ- 

τοῖς ἐδύναντο. 

᾿Εκεῖνοι μὲν οὖν διὰ τοὺς ἐν Πειραιεῖ κινδύνους 
ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ξηλοῦνται" ἄξιον δὲ καὶ τοὺς 

ξένους τοὺς ἐνθάδε κειμένους ἐπαινέσαι. οἱ τῷ πλή- 
ει βοηϑήσαντες καὶ περὶ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας μα- 

χόμενοι. πατρίδα τὴν ἀρετὴν ἡγησάμενοι. τοιαύτην 

τοῦ βίου τελευτὴν ἐποιήσαντο ἀνθ᾽ ὧν ἡ πόλις αὐ- 
τοὺς καὶ ἐπένϑησε καὶ ἔϑαψε δημοσίᾳ. καὶ ἔδωκεν 

ἔχειν αὐτοῖς τὸν ἅπαντα χρόνον τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῖς 

ἀστοῖς. 

Οἱ δὲ νῦν ϑαπτόμενοι. βοηϑήσαντες Κορινϑίοις 

ὑπὸ παλαιῶν | φίλων ἀδικουμένοις καινοὶ σύμμαχοι 
γενόμενοι. οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην “ακεδαιμονίοις ἔχον- 

τὲς (οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀγαϑῶν αὐτοῖς ἐφϑόνουν, οἱ δὲ 

ἀδικουμένους αὐτοὺς ἠλέουν, οὐ τῆς προτέρας ἔχϑρας 

μεμνημένοι. ἀλλὰ τὴν παροῦσαν φιλίαν περὶ πολλοῦ 

ποιούμενοι) πᾶσιν ἀνθρώποις φανερὰν τὴν αὑτῶν 
ἀρετὴν ἐπεδείξαντο. ἐτόλμησαν γὰρ μεγάλην ποιοῦν- 

τες τὴν Ελλάδα οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς αὑτῶν σωτηρίας 
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κινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν πολεμίων ἐλευ- 
ϑερίας ἀποϑνήσκειν᾽ τοῖς γὰρ “ακεδαιμονίων συμ- 

ιἰιάχοις περὶ τῆς ἐκείνων ἐλευϑερίας ἐμάχοντο. νική- 

σαντὲς μὲν γὰρ (ἂν ἐκείνους τῶν αὐτῶν ἠξίουν. δυ- 
στυχήσαντες δὲ βέβαιον τὴν δουλείαν τοῖς ἐν τῇ 

Πελοποννήσῳ κατέλιπον. 
2 Ν 53 δ , ς , μὶ Χ 
Εκείνοις μὲν οὖν οὕτω διακειμένοις ὁ βίος οἰκτρὸς 

καὶ ὃ ϑάνατος εὐκτός" οὗτοι δὲ καὶ ζῶντες καὶ ἀπο- 

ϑανόντες ζηλωτοί, παιδευϑέντες μὲν ἐν τοῖς τῶν προ- 

γόνων ἀγαϑοῖς. ἄνδρες δὲ γενόμενοι τήν τε ἐκείνων 

δόξαν διασώσαντες καὶ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξαντες. 

πολλῶν μὲν γὰρ καὶ καλῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἕαυ- 

τῶν πατρίδι. ἐπηνώρϑωσαν δὲ τὰ ὑφ᾽ ἑτέρων δυστυ- 

χηϑέντα. πόρρω δ᾽ ἀπὸ τῆς αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέ- 

στησαν. ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον. ὥσπερ χρὴ τοὺς 

ἀγαϑοὺς ἀποϑνησκχειν, τῇ μὲν γὰρ πατρίδι τὰ τρο- 

φεῖα ἀποδόντες, τοῖς δὲ ϑρέψασι λύπας καταλιπόντες. 

ὥστε ἄξιον τοῖς ζῶσι τούτους ποϑεῖν καὶ σφᾶς αὐτοὺς 

ὀλοφύρεσθαι καὶ τοὺς προσήκοντας αὐτῶν ἐλεεῖν τοῦ 
ἐπιλοίπου βίου. τίς γὰρ αὐτοῖς ἔτι ἡδονὴ καταλεί- 

πεταν τοιούτων ἀνδρῶν ϑαπτομένων. οἵ πάντα περὶ 
ἐλάττονος τῆς ἀρετῆς ἡγούμενοι αὑτοὺς μὲν ἀπεστέ- 

ρησαν βίου. χήρας δὲ γυναῖκας ἐποίησαν, ὀρφανοὺς 

δὲ τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀπέλιπον, ἐρήμους δ᾽ ἀδελ- 
ΕἸ Ἁ , Ἁ ’ , ἊΞ 

φοὺς καὶ πατέρας καὶ μητέρας κατεστησαν; Πολλῶν 

δὲ καὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺς μὲν παῖδας αὐτῶν 
-» ᾽ .}} ΜΡ οι ΡΥ ’ 

ζηλῶ. ὃτι νεώτεροί εἶσιν ἢ ὥστε εἰδέναι οἵων πατέ- 
ε , 3 φ' 2 τ΄ ᾿ , ρῶν ἐστέρηνται, ἐξ ὧν δ᾽ οὗτοι γεγόνασιν. οἰκτείρω. 

ὅτι πρεσβύτεροι ἢ ὥστε ἐπιλαϑέσϑαι τῆς δυστυχίας 
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τῆς ἑαυτῶν. τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον γένοιτο. 13 
μ᾿} ἢ τεκεῖν μὲν καὶ ϑρέψαι καὶ ϑάψαι τοὺς αὑτῶν. ἐν Χϑβ 
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δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτους μὲν εἶναι τῷ σώματι. πασῶν. 

δ᾽ ἀπεστερημένους τῶν ἐλπίδων ἀφίλους καὶ ἀπόρους 

γεγονέναι. ὑπὸ δὲ τῶν αὐτῶν πρότερον ξηλοῦσϑαι καὶ 

νῦν ἐλεεῖσθαι. ποϑεινότερον δ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸν ϑά- 
- 7 δ Ν »ἷ᾿ 2 , Θ᾽ νατον τοῦ βίου; ὅσῳ γὰρ ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν. το- 

7 » , Χ , »ῳ δ. Ὁ 

σούτῳ τοῖς καταλειπομένοις τὸ πέενϑος μεῖξον. πῶς 

δ᾽ αὐτοὺς χρὴ λῆξαι τῆς λύπης; πότερον ἐν ταῖς τῆς 
πόλεως συμφοραῖς; ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸς καὶ τοὺς 

ἄλλους μεωνῆσϑαι. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ταῖς κοι- 
- 9 3 ς » - - Ἁ ’ ’ 

ναῖς: ἀλλ΄ ἱκανὸν λυπῆσαι, τῶν μὲν σφετερῶν τέχνων 

τετελευτηκότων. τῶν δὲ ξώντων ἀπολαυόντων τῆς 
4 νι - 9 2 9 - 5 ’ , Ο τούτων ἀρετῆς. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις. ὅταν 

ὁρῶσι τοὺς μὲν πρότερον ὄντας φίλους φεύγοντας 

τὴν αὑτῶν ἀπορίαν. τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς μέγα φρονοῦν- 

τας ἐπὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τούτων; Μόνην δ᾽ ἄν 

ον δοκοῦμεν ταύτην τοῖς ἐνθάδε κειμένοις ἀποδοῦναι. 

χάριν. εἰ τοὺς μὲν τοχέας αὐτῶν ὁμοίως ὥσπερ ἐκεῖ- 
νοι περὶ πολλοῦ ποιοίμεϑα. τοὺς δὲ παῖδας οὕτως 

ἀσπαξοίμεϑα ὥσπερ αὐτοὶ πατέρες ὄντες. ταῖς δὲ γυ- 

ναιξὶν εἰ τοιούτους βοηϑοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχοιμεν. 
οἱοίπερ ἐκεῖνοι ζῶντες ἦσαν. τίνας γὰρ ἂν εἰκότως 

- - - "} 7 ’ ’, 3 μ᾿ 

μᾶλλον τιμῷμεν τῶν ἐνθάδε κειμένων; τίνας δ᾽ ἂν 
τῶν ζώντων δικαιότερον περὶ πολλοῦ ποιοίμεϑα ἢ τοὺς 

τούτοις προσήκοντας. οἱ τῆς μὲν τούτων ἀρετῆς τὸ 

ἴσον τοῖς ἄλλοις ἀπέλαυσαν. ἀποθανόντων δὲ μόνοι 

γνησίως τῆς δυστυχίας μετέχουσιν. 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσϑαι" 

οὐ γὰρ ἐλανϑάνομεν ἡμᾶς αὐτοὺς ὄντες ϑνητοί" ὥστε 

τί δεῖ. ἃ πάλαι προσεδοκῶμεν πείσεσϑαι. ὑπὲρ τού- 

τῶν νῦν ἄχϑεσϑαι. ἢ λίαν οὕτω βαρέως φέρειν ἐπὶ 

ταῖς τῆς φύσεως συμφοραῖς. ἐπισταμένους ὅτι ὁ ϑά- 
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νατος χοινὸς καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις: 

οὔτε | γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς ἀγαϑοὺς 

ϑαυμάξει. ἀλλ᾽ ἴσον ἕξαυτὸν παρέχει πᾶσιν. εἰ μὲν 
γὰρ οἷόν τε [ἦν] τοῖς τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους 

διαφυγοῦσιν ἀϑανάτους εἶναι τὸν λοιπὸν χρόνον. ἄξιον 

τοῖς ζῶσι τὸν ἅπαντα χρόνον πενϑεῖν τοὺς τεϑνεῶτας" 

ψῦν δὲ ἥ τὲ φύσις καὶ νόσων ἥττων καὶ γήρως. ὅ τὲ 

δαίμων ὃ τὴν ἡμετέραν μοῖραν εἰληχὼς ἀπαραίτητος. 

ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσϑαι. 

οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες 

οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν. οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ 

αὑτῶν τῇ τύχῃ. οὐδ᾽ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον 
ϑαάνατον. ἀλλ᾽ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. καὶ γὰρ 

ἀγήρατον μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι. ξηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάν- 

τῶν ἀνθρώπων αἱ τιμαί" οἱ πενθϑοῦνται μὲν διὰ τὴν 

φύσιν ὡς ϑνητοί, ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀϑάνατοι διὰ τὴν 

ἀρετήν. καὶ γάρ τοι ϑάπτονται δημοσίᾳ. καὶ ἀγῶνες 

τίϑενται ἐπ᾽ αὐτοῖς δώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου. 

ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας 

ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀϑανάτους τιμᾶσϑαι. ἐγὼ 
Ν 5 ᾽ ᾿ ᾿ (ξ - 9᾽ 7 ν᾽ λᾷ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίξω τοῦ ϑανάτου καὶ ξηλῶ. 

καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι χρεῖττον εἶναι 
, ΡΥ 9 Ἁ - 7 

γενέσϑαι. οἵτινες. ἐπειδὴ ϑνητῶν σωμάτων ἔτυχον, 

ἀϑάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον᾽ 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἀρχαίοις ἔϑεσι χρῆσϑαι. καὶ ε- 
ραπεύοντας τὸν πάτριον νόμον ὀλοφύρεσθαι τοὺς 
ϑαπτομένους. 

ὃ 
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ΠΡῸΣ ΣΙΜΟΝΑ ἈΠΟΛΟΓΊΑ. 

Πολλὰ καὶ δεινὰ συνειδὼς Σίμωνι. ὦ βουλή, οὐκ 
ἄν ποτ᾽ αὐτὸν εἰς τοσοῦτον τόλμης ἡγησάμην ἀφι- 

κέσϑαι, ὥστε ὑπὲρ ὧν αὐτὸν ἔδεν δοῦναν δίύκην, ὑπὲρ 
τούτων ὡς ἀδικούμενον ἔγκλημα ποιήσασϑαι καὶ οὕτω 

μέγαν καὶ σεμνὸν ὅρκον διομοσάμενον εἰς ὑμᾶς ἐλϑεῖν 
εἶ μὲν οὖν ἄλλοι τινὲς ἔμελλον περὶ ἐμοῦ διαγνώ.- 
σεσϑαι. σφόδρα ἂν ἐφοβούμην τὸν κίνδυνον. ὁρῶν 

ὅτι καὶ παρασκευαὶ καὶ τύχαν ἐνίοτε τοιαῦται γίγνον- 
ται. ὥστε πολλὰ καὶ παρὰ γνώμην ἀποβαίνειν τοῖς 

κινδυνεύουσιν" εἰς ὑμᾶς δ᾽ εἰσελϑὼν ἐλπίξω τῶν δι- 
καίων τεύξεσϑαι. μάλιστα δ᾽ ἀγανακτῶ, ὦ βουλή, ὅτι 
περὶ τοιούτων πραγμάτων εἰπεῖν ἀναγκασϑήσομαι 

πρὸς ὑμᾶς. ὑπὲρ ὧν ἐγὼ αἰσχυνόμενος. εἶ μέλλοιεν 
πολλοί μοι συνείδσεσϑαι. ἠνεσχόμην ἀδικούμενος. ἐπει- 

δὴ δὲ Σίμων μὲ εἰς τοιαύτην ἀνάγκην κατέστησεν, 

οὐδὲν ἀποχρυψάμενος ἅπαντα διηγήσομαν πρὸς ὑμᾶς 

τὰ πεπραγμένα. ἀξιῶ δέ. ὦ βουλή. εἰ μὲν ἀδικῶ. 
μηδεμιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν: ἐὰν δὲ περὶ τούτων 
ἀποδείξω ὡς οὐκ ἔνοχός εἶμι οἷς Σίμων διωμόθατο. 

ἄλλως δὲ ὑμῖν φαίνωμαν παρὰ τὴν ἡλικίαν τὴν ἐμαυ- 

τοῦ ἀνοητότερον πρὸς τὸ μειράκιον διατεϑείς., αἰτοῦ- 

μαν ὑμᾶς μηδέν μὲ χείρω νομίζειν, εἰδότας ὅτι ἐπι- 

ϑυμῆσαι μὲν ἅπασιν ἀνθρώποις ἔνεστιν. οὗτος δὲ 
βέλτιστος ἂν εἴη καὶ σωφρονέστατος, ὅστις κοσμιώτατα 
τὰς συμφορὰς φέρειν δύναται. οἷς ἅπασιν ἐμποδὼν 

ἐμοὶ γεγένηταν Σίμων οὑτοσί, ὡς ἐγὼ ὑμῖν ἐπιδείξω. 
Ἡμεῖς γὰρ ἐπεϑυμήσαμεν, ὦ βουλή, Θεοδότου, 

λῚ Α Πλαταϊκοῦ μειρακίου. καὶ ἐγὼ μὲν εὖ ποιῶν αὐτὸν 
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ἠξίουν εἶναί μοι φίλον, οὗτος δὲ ὑβροίξων καὶ παρα- 

νομῶν ᾧετο ἀναγκάσειν αὐτὸν ποιεῖν ὅ τι βούλοιτο. 
ὅσα μὲν οὖν ἐκεῖνος κακὰ ὑπ᾽’ αὐτοῦ πέπονϑε. πολὺ 
ἂν ἔργον εἴη λέγειν" ὅσα δὲ εἰς ἐμὲ αὐτὸν ἐξημάρτη- 

κεν, ἡγοῦμαι ταῦϑ᾽ ὑμῖν προσήκειν ἀκοῦσαι. πυϑό- 6 
μενος γὰρ ὅτι τὸ μειράκιον ἦν παρ᾽ ἐμοί. ἐλϑὼν ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν νύκτωρ  μεϑύων, ἐκκόψας τὰς 

ϑύρας εἰσῆλθεν εἰς τὴν γυναικωνῖτιν, ἔνδον οὐσῶν 

τῆς τε ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς καὶ τῶν ἀδελφιδῶν, αἱ οὕτω 
κοσμίως βεβιώκασιν ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων δρώ- 

μεναν αἰσχύνεσϑαι. οὗτος τοίνυν εἰς τοῦτο ἦλθεν 1 
ὕβρεως ὥστ᾽ οὐ πρότερον ἠϑέλησεν ἀπελθεῖν. πρὶν 

αὐτὸν ἡγούμενοι δεινὰ ποιεῖν οἱ παραγενόμενον καὶ 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἐλθόντες. ἐπὶ παῖδας κόρας καὶ ὀρφα- 
νὰς εἰσιόντα. ἐξήλασαν βίᾳ. καὶ τοδούτου ἐδέησεν 

αὐτῷ μεταμελῆσαι τῶν ὑβρισμένων,. ὥστε ἐξευρὼν 
οὗ ἐδειπνοῦμεν ἀτοπώτατον πρᾶγμα καὶ ἀπιστότατον 
ἐποίησεν. εἰ μή τις εἰδείη τὴν τούτου μανίαν. ἔκκα- 8 
λέσας γάρ μὲ ἔνδοϑεν, ἐπειδὴ τάχιστα ἐξῆλϑον, 
εὐθύς μὲ τύπτειν ἐπεχείρησεν. ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν 

ἠμυνάμην. ἐκστὰς ἐβαλλέ μὲ λίϑοις. καὶ ἐμοῦ μὲν 

ἁμαρτάνει. ᾿Δριστοχρίτου δέ, ὃς παρ᾽’ ἐμὲ ἦλϑε μετ᾽ 
αὐτοῦ. βαλὼν λίϑῳ συντρίβει τὸ μέτωπον. ἐγὼ τοί- 9 

νυν, ὦ βουλή, ἡγούμενος μὲν δεινὰ πάσχειν, αἰσχυνό- 

μένος δέ, ὅπερ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, τῇ συμφορᾷ, 

ἠνειχόμην, καὶ μᾶλλον ἡρούμην μὴ λαβεῖν τούτων 

τῶν ἁμαρτημάτων δίκην ἢ δόξαι τοῖς πολίταις ἀνόητος 

εἶναι. εἰδὼς ὅτι τῇ μὲν τούτου πονηρίᾳ πρέποντα 

ἔσται τὰ πεπραγμένα, ἐμοῦ δὲ πολλοὶ καταγελάσονται 
τοιαῦτα πάσχοντος τῶν φϑονεῖν εἰϑισμένων. ἐάν τις 
ἐν τῇ πόλει προϑυμῆταν χρηστὸς εἶναι. οὕτω δὲ σφό- 10 
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δρα ἠπορούμην ὅ τι χρησαίμην, ὦ βουλή. τῇ τούτου 

παρανομίᾳ, ὥστε ἔδοξέ μοι κράτιστον εἶναν ἀποδημῆσαι 
[ἐκ τῆς πόλεως]. λαβὼν δὴ τὸ μειράκιον (ἅπαντα γὰρ 

δεῖ τἀληϑῆ λέγειν) φχόμην ἐκ τῆς πόλεως. ἐπειδὴ δὲ 

ᾧὥμην ἱκανὸν εἶναι τὸν χρόνον Σίμωνν ἐπιλαϑέσϑαι 

μὲν τοῦ νεανίσκου. μεταμελῆσαι δὲ τῶν πρότερον 

ἡμαρτημένων, ἀφικνοῦμαι πάλιν. κἀγὼ μὲν χόμην 

εἰς Πειραιᾶ. οὗτος δ᾽ αἰσϑόμενος εὐθέως ἥκοντα τὸν 

Θεόδοτον καὶ διατρίβοντα παρὰ Ζ“υσιμάχῳ. ὃς ᾧκει 
πλησίον τῆς οἰκίας ἧς οὗτος ἐμεμίσϑωτο. παρεκάλεσέ 
τινας τῶν τούτου ἐπιτηδείων. καὶ οὗτοι μὲν ἠρίστων 
καὶ ἔπινον. φύλακας δὲ κατέστησαν ἐπὶ τοῦ τέγους, 

ἵν᾽. ὁπότε ἐξέλθοι τὸ μειράκιον. εἰσαρπάδειαν αὐτόν. 
ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ ἀφικχνοῦμαν ἐγὼ ἐκ Πειραιῶς, 

καὶ τρέπομαν παριὼν ὡς τὸν “υσίμαχον᾽" ὀλίγον δὲ 

χρόνον διατρίψαντες ἐξερχόμεϑα. οὗτοι δ᾽ ἐχπηδῶσιν 

ἐφ’ ἡμᾶς ἤδη μεϑύοντες. καὶ οἱ μὲν τινες αὐτῷ 

τῶν παραγενομένων οὐκ ἠθέλησαν συνεξαμαρτεῖν, Σί- 

μῶν δὲ οὑτοσὶ καὶ Θεόφιλος καὶ Πρώταρχος καὶ 40- 
τοκλῆς εἷλκον τὸ μειράκιον. ὁ δὲ ῥίψας τὸ ἱμάτιον 

ᾧχετο φεύγων. ἐγὼ δὲ ἡγούμενος ἐκεῖνον μὲν ἐκφεύ- 

ξεσϑαι. τούτους δ᾽. ἐπειδὴ τάχιστα ἐντύχοιεν ἀνθρώ- 
ποις. αἰσχυνομένους ἀποτρέψεσϑαι --- ταῦτα διανοηϑεὶς 

ἑτέραν ὁδὸν φχόμην ἀπιών" οὕτω σφόδρ᾽ αὐτοὺς ἐφυ- 
λαττόμην. καὶ πάντα τὰ ὑπὸ τούτων γιγνόμενα μεγά- 

λην ἐμαυτῷ συμφορὰν ἐνόμιξον. κἀνταῦϑα μὲν, ἵνα 

φησὶ Σίμων τὴν μάχην γενέσϑαν,. οὔτε τούτων οὔτε 

ἡμῶν οὐδεὶς οὔτε κατεάγη τὴν κεφαλὴν οὔτε ἄλλο 

κακὸν οὐδὲν ἔλαβεν. ὧν ἐγὼ τοὺς παραγενομένους 
ὑμῖν παρέξομαι μάρτυρας. 
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

Ὅτι μὲν τοίνυν οὗτος ἦν ὁ ἀδικήσας. ὦ βουλή, 
καὶ ἐπιβουλεύσας ἡμῖν. καὶ οὐκ ἐγὼ τούτῳ. ὑπὸ τῶν ημ ν ᾿ Ἄν, 

παραγενομένων μεμαρτύρηται ὑμῖν. μετὰ δὲ ταῦτα 

τὸ μὲν μειράκιον εἰς γναφεῖον κατέφυγεν. οὗτοι δὲ 

συνεισπεσόντες ἦγον αὐτὸν βίᾳ, βοῶντα καὶ κεκραγότα 

καὶ μαρτυρόμενον. συνδραμόντων δὲ ἀνθρώπων πολ- 

λῶν καὶ ἀγαναχτούντων τῷ πράγματι καὶ δεινὰ φα- 

σκόντων εἶναι τὰ γιγνόμενα, τῶν μὲν λεγομένων οὐδὲν 

ἐφρόντιζον. Μόλωνα δὲ τὸν γναφέα καὶ ἄλλους τινὰς 

ἐπαμύνειν ἐπιχειροῦντας συνέχοψαν. ἤδη δὲ αὐτοῖς 

οὖσι παρὰ τὴν Δάμπωνος οἰκίαν ἐγὼ μόνος βαδίζων 
ἐντυχάνω. δεινὸν δὲ ἡγησάμενος εἶναι καὶ αἰσχρὸν 

“- Ο » ΄ » , ν ’ » 
περιιδεῖν οὕτως ἀνόμως καὶ βιαίως  ὑβρισϑέντα τὸν 

νεανίσκον, ἐπιλαμβάνομαι αὐτοῦ. οὗτοι δέ, διότι μὲν 

τοιαῦτα παρηνόμουν εἰς ἐχεῖνον, οὐκ ἠθέλησαν εἰπεῖν 

ἐρωτηϑέντες, ἀφέμενοι δὲ τοῦ νεανίσκου ἔτυπτον ἐμέ. 
: Α ’ 59: ,ὕ Ἁ - 

μάχης {δὲ γενομένης. ὦ βουλή, καὶ τοῦ μειρακίου 

βάλλοντος αὐτοὺς κἀμοῦ περὶ τοῦ σώματος ἀμυνο- 

μένου καὶ τούτων ἡμᾶς βαλλόντων, ἔτι δὲ τυπτόντων 

αὐτὸν ὑπὸ τῆς μέϑης κἀκείνου ἀμυνομένου. καὶ τῶν 

παραγενομένων ὡς ἀδικουμένοις ἡμῖν ἁπάντων ἐπι- 
χουρούντων. ἐν τούτῳ τῷ ϑορύβῳ συντριβόμεϑα τὰς 

κεφαλὰς ἅπαντες. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι οἱ μετὰ τούτου 
, 9 Ἃ 7 ἥ 5 Ἁ “-» παροινήσαντες, ἐπειδὴ τάχιστά μὲ εἶδον μετὰ ταῦτα, 

ἐδέοντό μου συγγνώμην ἔχειν. οὐχ ὡς ἀδικούμενοι 

ἀλλ᾽ ὡς δεινὰ πεποιηκότες" καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου 
τεττάρων ἐτῶν παρεληλυϑότων οὐδέν μοι πώποτε 

ἐνεκάλεσεν οὐδείς. Σίμων δ᾽ οὑτοσί, ὃ πάντων τῶν 

κακῶν αἴτιος γενόμενος, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν 

ἦγε δεδιὼς περὶ αὑτοῦ, ἐπειδὴ δὲ δίκας ἰδίας ἤσϑετο 
1 ΎΒΙΑΒ. ἘΠ. ΤΪΠΟΥ. 9 
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κακῶς ἀγωνισάμενον ἐξ ἀντιδόσεως. καταφρονήσας 

ἰου οὑτωσὶ τολμηρῶς εἷς τοιοῦτον ἀγῶνά μὲ κατέ- 

στησεν. ὡς οὖν καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω. τούτων ὑμῖν 
τοὺς παραγενομένους μάρτυρας παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΥΎΡΕΣ. 

Τὴ Α 5 ’ ᾿ 3 - ᾿ - ; 
ἃ μὲν οὖν γεγενημένα καὶ ἐμοῦ καὶ τῶν μαρτύ- 

οῶν ἀκηκόατε" ἐβουλόμην δ᾽ ἄν. ὦ βουλή, Σίμωνα 

τὴν αὐτὴν γνώμην ἐμοὶ ἔχειν. ἵν ἀμφοτέρων ἡμῶν 

ἀκούσαντες τἀληϑῆ ῥᾳδίως ἔγνωτε τὰ δίκαια. ἐπειδὴ 
Α 5 - 3. χὰ , - δ τ΄ ΄ δὲ αὐτῷ οὐδὲν μέλει τῶν ὅρχων ὧν διωμόσατο. πει- 

ράσομαι καὶ περὶ ὧν οὗτος ἔψευσται διδάσκειν ὑμᾶς. 
᾿Ετόλμησε γὰρ εἰπεῖν ὡς αὐτὸς μὲν τριακοσίας δραχ- 

μὰς ἔδωκε Θεοδότῳ. συνθήκας πρὸς αὐτὸν ποιησά- 
μενος, ἐγὼ δ᾽ ἐπιβουλεύσας ἀπέστησα αὐτοῦ τὸ μειρά- 
κιον. καίτοι ἐχρῆν αὐτόν, εἴπερ ἦν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 
παρακαλέσαντα μάρτυρας ὡς πλείστους κατὰ τοὺς νό- 
μους διαπράττεσθαι περὶ αὐτῶν. οὗτος δὲ τοιοῦτον 

οὐδὲν πώποτε φαίνεται ποιήσας, ὑβρίζων δὲ καὶ τύπ- 

τῶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρους ἡμᾶς καὶ κωμάξων καὶ τὰς ϑύρας 

ἐχβάλλων καὶ νύκτωρ εἰσιὼν ἐπὶ γυναῖκας ἐλευϑέρας. 
ἃ χρὴ μάλιστα. ὦ βουλή. τεχμήρια νομίξειν ὅτι ψεύ- 
δεταν πρὸς ὑμᾶς. σκέψασθε δὲ ὡς ἄπιστα εἴρηᾷκε. 

τὴν γὰρ οὐσίαν τὴν ἑαυτοῦ ἅπασαν πεντήκοντα καὶ 
διακοσίων δραχμῶν ἐτιμήσατο. καίτον ϑαυμαστὸν εἶ 

τὸν ἑταιρήσοντα πλειόνων ἐμισϑώσατο ὧν αὐτὸς τυγ- 
χάνει κεκτημένος. εἰς τοῦτο δ᾽ ἥκει τόλμης ὥστε οὐκ 

ἐξαρκεῖ περὶ τούτου μόνον αὐτῷ ψεύσασϑαι, περὶ τοῦ 
δεδωκέναι τὸ ἀργύριον. ἀλλὰ καὶ κεκομέσϑαν φησί’ 

καίτοι πῶς εἴκός ἐστι τότε μὲν ἡμᾶς τοιαῦτα ἐξαμαρ- 

τάνειν οἷα κατηγόρηκεν οὗτος, ἀποστερῆσαι βουλομέ- 
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νους τὰς τριακοσίας δραχμάς. ἐπειδὴ δὲ ἀπεμαχεσά- 

μεϑα. τηνικαῦτα ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῷ, μήτε 
ἀφειμένους τῶν ἐγκλημάτων μήτε ἀνάγκης ἡμῖν μηδε- 

μιᾶς γενομένης; ἀλλὰ γάρ, ὦ βουλή, πάντα αὐτῷ ταῦτα 
σύγκειται καὶ μεμηχάνηται. καὶ δοῦναι μέν φησιν, ἵνα 

ὴ δοκῇ δεινὰ ποιεῖν. εἰ μηδενὸς αὐτῷ συμβολαίου 

γεγενημένου τοιαῦτα ἐτόλμα ὑβρίζειν τὸ μειράκιον, 

ἀπειληφέναι δὲ προσποιεῖται. διότι φανερός ἔστιν 

ἐγκαλέσας οὐδέποτ᾽ ἀργύριον οὐδὲ μνείαν περὶ τούτου 
οὐδεμίαν ποιησάμενος. 

Φησὶ δ᾽ ἐπὶ ταῖς αὑτοῦ ϑύραις ὑπ᾽ ἐμοῦ δεινῶς 

διατεϑῆναν τυπτόμενος. φαίνεται δὲ πλεῖν ἢ τέτταρα 

στάδια ἀπὸ τῆς οἰκίας διώξας τὸ μειράκιον οὐδὲν κα- 

κὸν ἔχων. καὶ ταῦτα πλεῖν ἢ διακοσίων ἰδόντων ἀν- 

ϑρώπων ἔξαρνός ἔστι. 
“έγεν δ᾽ ὡς ἡμεῖς ἤλθομεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν 

τούτου ὄστρακον ἔχοντες. καὶ ὡς ἠπείλουν αὐτῷ ἐγὼ 
ἀποχτενεῖν, καὶ ὡς τοῦτό ἐστιν ἡ πρόνοια. ἐγὼ {δ᾽ 
ἡγοῦμαι. ὦ βουλή, ῥδάδιον εἶναι γνῶναι ὅτι ψεύδεται. 

οὐ μόνον ὑμῖν τοῖς εἰωϑόσι σκοπεῖσϑαι περὶ τῶν τοι- 

ούτων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι. τῷ γὰρ ἂν δόξειε 
πιστὸν ὡς ἐγὼ προνοηϑεὶς καὶ ἐπιβουλεύων ἦλθον 

ἐπὶ ] τὴν Σίμωνος οἴκίαν μεϑ’ ἡμέραν, μετὰ τοῦ μει- 

ρακίου. τοσούτων ἀνθρώπων παρ᾽ αὐτῷ συνειλεγμέ- 

νῶν. εἶ, μὴ εἰς τοῦτο μανίας ἀφικόμην ὥστε ἐπιϑυμεῖν 

εἷς ὧν πολλοῖς μάχεσϑαν, ἄλλως τε καὶ εἰδὼς ὅτι 

ἀσμένως ἄν μὲ εἶδεν ἐπὶ ταῖς ϑύραις ταῖς αὑτοῦ. ὃς 
καὶ ἐπὶ τὴν ἐμὴν οἰκίαν φοιτῶν εἰσῇει βίᾳ, καὶ οὔτε 

τῆς ἀδελφῆς οὔτε τῶν ἀδελφιδῶν φροντίσας ζητεῖν μὲ 

ἐτόλμα, καὶ ἐξευρὼν οὗ δειπνῶν ἐτύγχανον, ἐκκαλέσας 

21 
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ἔτυπτέ με. καὶ τότε μὲν ἄρα, ἵνα μὴ περιβόητος εἴην, 30 
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ἡσυχίαν ἦγον, συμφορὰν ἐμαυτοῦ νομίζων τὴν τούτου 

πονηρίαν" ἐπειδὴ δὲ χρόνος διεγένετο, πάλιν. ὡς οὗ- 
τός φησιν. ἐπεϑύμησα περιβόητος γενέσϑαι; καὶ εἶ 

μὲν ἦν παρὰ τούτῳ τὸ μειράκιον, εἶχεν ἄν τινα λόγον 
Χ “Ὁ 2 “ὖ ς ν᾿ Ἁ Ἁ Ἁ Ἂ ’ 9 

τὸ ψεῦδος αὐτῷ (ὡς ἐγὼ διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν ἠναγκα- 

ξόμην ἀνοητότερόν τι ποιεῖν τῶν εἰκότων. νῦν δὲ 

τούτῳ μὲν οὐδὲ διελέγετο, ἀλλ᾽ ἐμίσεν πάντων ἀνϑρώ- 

πῶν μάλιστα. παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἐτύγχανε διαιτώμενον. 
-»Ὰ τον ἈΝ 6. μεν τὰ ᾿ ς 5 Ὰ ΄ ᾿ 5ω" Ἷ ὥστε τῷ ὑμῶν πιστὸν ὡς ἐγὼ πρότερον μὲν ἐξέπλευσὰ 

Ἂν , "- 
ἐκ τῆς πόλεως ἔχων τὸ μειράκιον. ἵνα μὴ τούτῳ μα- 

χοίμην. ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμην πάλιν. ἦγον αὐτὸν ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν τὴν Σίμωνος. οὗ πλεῖστα ἔμελλον πράγματα 
ἕξειν; καὶ ἐπεβούλευον μὲν αὐτῷ, οὕτω δὲ ἦλϑον ἀπα- 

’ Ο 7 ,ὔ Ὲ » 3 ᾽ »ἤ 

ραδκξευος. ὥστε μήτε φίλους μήτε οἴκετας μήτε ἄλλον 

ἄνϑρωπον παρακαλέσαι μηδένα. εἰ μὴ τοῦτό γὲ τὸ 

παιδίον. ὃ ἐπικουρῆσαν μέν μοι οὐκ ἂν ἐδύνατο. μη- 
- Δ ΥΡ χ ΩΥ Υ " δ. Ὁ 55 νῦσαιν δὲ ἱκανὸν ἣν βασανιξόμενον., εἴ τι ἐγὼ ἐξημάρ- 

2 9 5 - »} ’, 2 ᾿ Φ τανον; ἀλλ᾽ εἷς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἀφικόμην. ὥστε 

ἐπιβουλεύων Σίμωνι οὐκ ἐτήρησα αὐτὸν οὗ μόνον 
ΤῊ ἘΣ “ Ἃ ' “. 3. τὼν ᾽ : 

οἱόν τ΄ ἣν λαβεῖν. ἢ νύχτωρ ἢ μεϑ' ἡμέραν. ἀλλ 

ἐνταῦϑα ἦλθον οὗ αὐτὸς ἔμελλον ὑπὸ πλείστων ὀφϑή- 
σεσϑαί τε καὶ συγκοπήσεσϑαι. ὥσπερ κατ᾽ ἐμαυτοῦ 

τὴν πρόνοιαν ἐξευρίσκων. ἵν᾽ ὡς μάλιστα ὑπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν ὑβοισϑείην; 
Ἔτι τοίνυν. ὦ βουλή, καὶ ἐκ τῆς μάχης τῆς γενο- 

μένης ῥάδιον γνῶναι ὅτι ψεύδεται. τὸ γὰρ μειράκιον 

ὡς ἔγνω. ῥῖψαν ϑοιμάτιον. φεῦγον ᾧχετο, οὗτοι δὲ 

αὐτὸν ἐπεδίωκον, ἐγὼ δὲ ἑτέραν ἀπελθὼν ὁδὸν ὠᾧχό- 

μην. καίτοι ποτέρους χρὴ αἰτίους τῶν γεγενημένων 

εἶναν νομίξειν, τοὺς φεύγοντας ἢ τοὺς ζητοῦντας κατα- 

λαβεῖν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαν πᾶσιν εἶναν δῆλον ὅτι 
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φεύγουσι μὲν οἱ περὶ αὑτῶν δεδιότες. διώκουσι δὲ οἱ 
βουλόμενοί τι ποιῆσαι κακόν. οὐ τοίνυν ταῦτα εἰκότα 

{(μέν». ἄλλως δὲ περὶ αὐτῶν πέπρακται. ἀλλὰ κατα- 
λαβόντες τὸ μειράκιον ἐκ τῆς ὁδοῦ ἦγον βίᾳ, ἐντυχὼν 

δ᾽ ἐγὼ τούτων μὲν οὐχ ἡπτόμην. τοῦ μειρακίου δ᾽ 

ἐπελαμβανόμην᾽" οὗτοι δὲ ἐκεῖνόν τε ἦγον βίᾳ καὶ ἐμὲ 
ἔτυπτον. καὶ ταῦϑ'᾽ ὑμῖν ὑπὸ τῶν παραγενομένων με- 
μαρτύρηται. ὥστε δεινὸν εἰ περὶ τούτων ἐγὼ δόξω 

προνοηϑῆναι. περὶ ὧν οὗτοι τυγχάνουσιν οὕτω δεινὰ 
καὶ παράνομα πεποιηκότες. τί δ᾽ ἄν ποτε ἔπαϑον,. εἶ 
τἀναντία τῶν νῦν γεγενημένων ἦν. εἰ πολλοὺς ἔχων 
τῶν ἐπιτηδείων ἐγώ. ἀπαντήσας Σίμωνι. ἐμαχόμην 
αὐτῷ καὶ ἔτυπτον αὐτὸν καὶ ἐδίωκον καὶ καταλαβὼν 

ἄγειν βίᾳ ἐξήτουν, ὅπου νῦν τούτου ταῦτα πεποιηκό- 

τος ἐγὼ εἰς τοιοῦτον ἀγῶνα χκαϑέστηκα, ἐν ᾧ καὶ περὶ 

τῆς πατρίδος καὶ τῆς οὐσίας τῆς ἐμαυτοῦ ἁπάσης κιν- 

δυνεύω; Τὸ δὲ μέγιστον καὶ περιφανέστατον πάντων᾽ 

ὁ γὰρ ἀδικηϑεὶς καὶ ἐπιβουλευϑεὶς ὑπ’ ἐμοῦ. ὥς φη- 
σιν. οὐκ ἐτόλμησε τεττάρων ἐτῶν ἐπισκχήψασϑαι εἰς 

ὑμᾶς. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι, ὅταν [ἐρῶσι καὶ] ἀποστερῶν- 

ται ὧν ἐπιϑυμοῦσι καὶ συγκοπῶσιν. ὀργιξόμενοι παρα- 

χρῆμα τιμωρεῖσϑαι ξητοῦσιν., οὗτος δὲ χρόνοις ὕστερον. 

Ὅτι μὲν οὖν. ὦ βουλή. οὐδενὸς αἴτιός εἶμι τῶν 
γεγενημένων. ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαν νομίζω οὕτω δὲ 

διάκειμαι πρὸς τὰς ἐκ τῶν τοιούτων πραγμάτων δια- 

φοράς, ὥστε καὶ ἄλλα πολλὰ ὑβρισμένος ὑπὸ Σίμωνος 

καὶ καταγεὶς τὴν κεφαλὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐκ ἐτόλμησα 
αὐτῷ ἐπισκήψασϑαι. ἡγούμενος δεινὸν εἶναι. εἰ ἄρα 
περὶ παίδων ἐφιλονικήσαμεν ἡμεῖς πρὸς ἀλλήλους. 
τούτου ἕνεκα ἐξελάσαι τινὰς ζητῆσαι ἐκ τῆς πατρίδος. 

ἔπειτα δὲ καὶ οὐδεμίαν ἡγούμην πρόνοιαν εἶναι τραύ- 
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ματος ὅστις μὴ ἀποκτεῖναν βουλόμενος ἔτρωσε. τίς 
γὰρ οὕτως ἐστὶν εὐήϑης. ὅστις ἐκ πολλοῦ προνοεῖται 
ὅπως ἕλκος τις αὐτοῦ τῶν ἐχϑοῶν λήψεται; ἀλλὰ δῆ- 

λον ὅτι καὶ οἱ τοὺς νόμους ἐνθάδε ϑέντες, οὐκ εἴ 

τινὲς μαχεσάμενον ἔτυχον ἀλλήλων κατάξαντες τὰς κε- 

φαλάς, ἐπὶ τούτοις ἠξίωσαν τῆς πατρίδος φυγὴν ποιή- 

σασθαι" ἢ πολλούς γ᾽ ἂν ἐξήλασαν" ἀλλ᾽ ὅσοι ἐπιβου- 

λεύσαντες ἀποχτεῖναί τινας ἔτρωσαν, ἀποκτεῖναι δὲ 
οὐκ ἐδυνήϑησαν, περὶ τῶν τοιούτων τὰς τιμωρίας οὔ- 

τῶ μεγάλας κατεστήσαντο, ἡγούμενοι, ὑπὲρ ὧν ἐβού- 
λευόαν καὶ προὐνοήϑηδσαν, ὑπὲρ τούτων προσήκειν 
αὐτοῖς δίκην δοῦναι" εἰ δὲ μὴ κατέσχον, οὐδὲν ἧττον 
τό γ᾽ ἐκείνων πεποιῆσϑαι. καὶ ταῦτα ἤδη καὶ πρότε- 

ρον πολλάκις ὑμεῖς οὕτω διέγνωτε περὶ τῆς προνοίας. 
καὶ γὰρ δεινὸν (ἂνΣ εἴη, εἰ ὅσοι ἔκ μέϑης καὶ φιλο- 
νικίας ἢ ἐκ παιδιῶν ἢ ἐκ λοιδορίας ἢ περὶ ἑταίρας 
μαχόμενοι ἕλκος ἔλαβον. εἶ ὑπὲρ τούτων ὧν, ἐπειδὰν 
βέλτιον φρονήσωσιν, ἅπασι μεταμέλει, οὕτως [καὶ] 
ὑμεῖς μεγάλας καὶ δεινὰς τὰς τιμωρίας ποιήδσεσϑε, ὥστε 

ἐξελαύνειν τινὰς τῶν πολιτῶν ἐκ τῆς πατρίδος. 

Θαυμάξω δὲ μάλιστα τούτου τῆς διανοίας. οὐ γὰρ 

τοῦ αὐτοῦ μοι δοχεῖ εἶναι ἐρᾶν τε καὶ συκοφαντεῖν, 

ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν εὐηϑεστέρων. τὸ δὲ τῶν πανουργο- 

τάτων. ἐβουλόμην δ᾽ ἂν ἐξεῖναί μοι παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἐκ 

τῶν ἄλλων ἐπιδεῖξαι τὴν τούτου πονηρίαν. ἵνα ἠπί- 

στασϑε ὅτι πολὺ ἂν δικαιότερον αὐτὸς περὶ ϑανάτου 

ἠγωνίζετο ἢ ἑτέρους ὑπὲρ τῆς πατρίδος εἷς κίνδυνον 

κπαϑίστη. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἐάσω" ὃ δ᾽ ἡγοῦμαι ὑμῖν 
προσήκειν ἀκοῦσαν καὶ τεχμήριον ἔσεσϑαι τῆς τούτου 

ϑοασύτητος καὶ τόλμης, περὶ τούτου μνησϑήσομαι. 
ἐν Κορίνϑῳ γάρ, ἐπειδὴ ὕστερον ἦλϑε τῆς πρὸς τοὺς 
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πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς Κορώνειαν στρατείας. 5894 
3 4 »-»Ὕ “δ ἤ Ἁ “ 2 7 Ἁ , ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ “άχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν, καὶ 

πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν ἐξελθόντων, δόξας ἀκοσμό- 
5 Χ ΄ ᾿ 3 , δῶν τατος εἶναι καὶ πονηρότατος. μόνος ᾿4ϑηναίων ὑπὸ 

- -- 2 , τῶν στρατηγῶν ἐξεκηρύχϑη. 

Ἔχοιμι δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπεῖν περὶ τούτου, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρ᾽ ὑμῖν οὐ νόμιμόν ἔστιν ἔξω τοῦ 
πράγματος λέγειν. ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσϑε' οὗτοί εἶσιν οἱ 

’, ᾿ ς ’ , ΄ ἘΣ ς ΄ 
βίᾳ εἰς τὴν ἡμετέραν οἰκίαν εἰσιόντες. οὗτοι οἱ διώ- 

κοντες. οὗτοι οἱ βίᾳ ἐκ τῆς ὁδοῦ συναρπάξοντες ἡμᾶς. 
φ' ς » Ἂ ᾽ Α )ὔ , Ἁ 
ὧν ὑμεῖς μεμνημένοι τὰ δίκαια ψηφίζεσϑε. καὶ μὴ 

περιίδητε ἐκ τῆς πατρίδος ἀδίκως ἐκπεσόντα, ὑπὲρ ἧς 
ἐγὼ πολλοὺς κινδύνους κεκινδύνευκα καὶ πολλὰς λῃ- 
τουργίας λελῃητούργηκα, καὶ κακοῦ μὲν αὐτῇ οὐδενὸς 

αἴτιος γεγένημαι. οὐδὲ τῶν ἐμῶν προγόνων οὐδείς, 

ἀγαϑῶν δὲ πολλῶν: ὥστε δικαίως ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ 
ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐλεηϑείην, οὐ μόνον εἴ τι πάϑοιμι ὧν 
Σίμων βούλεται. ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσϑην ἐκ τοιού- 

τῶν πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆσαι. 

4. 

ΠΕΡῚ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ ἘΚ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ὙΠῈΡ 
ΟΥ ΚΑΙ ΠΡῸΣ ΟΝ (ζΑΔΗΛΟΝ). 

Θαυμαστόν γε, ὦ βουλή, τὸ διαμάχεσθαι περὶ τού- 

του. ὡς οὐκ ἐγένοντο ὑμῖν διαλλαγαί, καὶ τὸ μὲν 

ξξεῦγος καὶ τὰ ἀνδράποδα, καὶ ὅσα ἐξ ἀγροῦ κατὰ τὴν 
ἀντίδοσιν ἔλαβον, μὴ ἂν δύνασϑαι ἀρνηϑῆναι ὡς οὐκ 

ἀπέδωκε. φανερῶς δὲ περὶ πάντων διαλελυμένον ἀρ- 

νεῖσϑαι τὰ περὶ τῆς ἀνθρώπου, μὴ κοινῇ ἡμᾶς χρῆ- 
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2 ὅϑαι συγχωρῆσαι. καὶ τὴν μὲν ἀντίδοσιν δι᾽ ἐκείνην 
φανερός ἔστι ποιησάμενος, τὴν | δ᾽ αἰτίαν δι’ ἣν ἀπέ- 

δωκὲν ἢ ἔλαβεν. οὐκ ἂν ἄλλην ἔχοι εἰπεῖν (βουλόμε- 
νος τἀληϑῆ λέγειν) ἢ ὅτι οἱ φίλοι περὶ πάντων ἡμᾶς 

8 τούτων συνήλλαξαν. ἐβουλόμην δ᾽ ἂν μὴ ἀπολαχεῖν 
αὐτὸν χριτὴν Ζονυσίοις. ἵν᾽ ὑμῖν φανερὸς ἐγένετο 
ἐμοὶ διηλλαγμένος, κρίνας τὴν ἐμὴν φυλὴν νικᾶν" νῦν 

δὲ ἔγραψε μὲν ταῦτα εἷς τὸ γραμματεῖον ἀπέλαχε δέ. 

4 χαὶ ὅτι ἀληϑῆ ταῦτα λέγω. Φιλῖνος καὶ Ζ]ιοκλῆς ἴδσα- 

σιν ἀλλ᾽ οὐκ ἔστ᾽ αὐτοῖς μαρτυρῆσαν μὴ διομοσαμέ- 

νοις περὶ τῆς αἰτίας ἧς ἐγὼ φεύγω. ἐπεὶ σαφῶς ἔγνωτ' 

ἂν ὅτι ἡμεῖς ἦμεν αὐτὸν οἱ κριτὴν ἐμβαλόντες καὶ 
ὅ ἡμῶν ἕνεκα ἐκαϑίξετο. ᾿41λλ᾽ ἦν, εἰ βούλεται, ἐχϑρός" 
δίδωμι γὰρ αὐτῷ τοῦτο᾽ οὐδὲν γὰρ διαφέρει. οὐκοῦν 

ἦλϑον αὐτὸς αὐτὸν ἀποχτενῶν, ὡς οὗτός φησι. καὶ 
βίᾳ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσῆλϑον. διὰ τί οὖν οὐκ ἀπέ- 
κτεινα, ὑποχείριον λαβὼν τὸ σῶμα, καὶ τοσοῦτον κρα- 

τήσας ὥστε καὶ τὴν ἄνϑρωπον λαβεῖν; φραδσάτω πρὸς 

6 ὑμᾶς. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει εἰπεῖν. Καὶ μὴν οὐδείς γε ὑμῶν 
ἀγνοεῖ ὅτι ϑᾶττον ἂν ἐγχειριδίῳ πληγεὶς ἀπέϑανεν ἢ 

πὺξ παιόμενος. φαίνεται τοίνυν οὐδ᾽ αὐτὸς αἰτιώ- 

μενος τοιοῦτόν τι ἔχοντας ἡμᾶς ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ ὀστράκῳ 

φησὶ πληγῆναι. καίτον φανερὸν ἤδη ἐξ ὧν εἴρηκεν, 
1 ὅτι οὐ πρόνοια γεγένηται. οὐ γὰρ (ἂν) οὕτως ἤλϑο- 

μεν. ἀδήλου ὄντος εἰ παρὰ τούτῳ εὑρήσομεν [ὔὄστρα- 
κον ἢ] ὅτῳ αὐτὸν ἀποχτενοῦμεν, ἀλλ᾽ οἴκοϑεν ἔχοντες 
ἂν ἐβαδίξομεν. νῦν δὲ ὁμολογούμεϑα πρὸς παῖδας 

καὶ αὐλητρίδας καὶ μετ᾽ οἴνου ἐλθόντες. ὥστε πῶς 

8 ταῦτ᾽ ἐστὶ πρόνοια; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαν οὐδαμῶς. ᾿41λλ᾽ 
οὗτος ἐναντίως τοῖς ἄλλοις δύσερώς ἔστι. καὶ ἀμ- 

φότερα βούλεται. τό τε ἀργύριον μὴ ἀποδοῦναι καὶ 
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τὴν ἄνϑρωπον ἔχειν. εἶτα ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρῶω- 
ξυμμένος ὀξύχειρ λίαν καὶ πάροινός ἐστιν, ἀνάγκη δὲ 
ἀωυύνασϑαι. ἡ δὲ τοτὲ μὲν ἐμὲ περὶ πολλοῦ τοτὲ δὲ 

τοῦτόν φησι ποιεῖσϑαι. βουλομένη ὑπ’ ἀμφοτέρων 
»ν ᾿ δ} " Ὰ 5 2 “ ΡΞ, ω ἐρᾶσϑαι. καὶ ἐγὼ μὲν καὶ ἐξ ἀρχῆς εὐκόλως εἶχον 
καὶ νῦν ἔτι ἔχω" ὁ δ᾽ εἰς τοῦτο βαρυδαιμονίας ἥκει. 
ΟΝ’ 9 ψ - ᾿Ξ 3 ᾿ξ εἰ Υ̓ “ 

ὥστε οὐκ αἰσχύνεται τραῦμά τε ὀνομάξων τὰ ὑπώπια 

καὶ ἐν κλίνῃ περιφερόμενος καὶ δεινῶς προσποιούμε- 
νος διακεῖσϑαι ἕνεκα πόρνης ἀνθρώπου. ἣν ἔξεστιν 

αὐτῷ ἀναμφισβητήτως ἔχειν ἐμοὶ ἀποδόντι τἀργύριον. 
καὶ φησὶ μὲν δεινῶς ἐπιβουλευϑῆναι καὶ πρὸς ὅἅπανϑ᾽ 
ἡμῖν ἀμφισβητεῖ. ἐξὸν δ᾽ ἔκ τῆς ἀνθρώπου βασανι- 
σϑείσης τὸν ἔλεγχον ποιήσασϑαι οὐκ ἠϑέλησεν" ἣ πρῶ- 
τον μὲν τοῦτ᾽ ἂν κατεῖπεν. πότερα κοινὴ ἡμῖν ἣν ἢ 

ἰδία τούτου. καὶ πότερα τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργυρίου ἐγὼ 

συνεβαλόμην ἢ οὗτος ἅπαν ἔδωκε. καὶ εἰ διηλλαγμένοι 

ἢ ἔτι ἐχϑοοὶ ἦμεν, ἔτι δὲ εἰ μεταπεμφϑέντες ἤλθομεν 
ἢ οὐδενὸς καλέσαντος. καὶ εἰ οὗτος ἦρχε χειρῶν ἀδί- 
κῶν ἢ ἐγὼ πρότερος τοῦτον ἐπάταξα. τούτων καϑ' 
ὃν ἕκαστον καὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν [ἦν] ὅ τι οὐ ῥάδιον 
τοῖς τε ἄλλοις ἐμφανὲς καὶ δι’ αὐτῆς ποιῆσαι. 

Ὅτι μὲν οὖν οὔτε πρόνοια ἐγένετο οὔτε ἀδικῶ 
τοῦτον. ὦ βουλή, ἐκ τοσούτων τεκμηρίων καὶ μαρ- 
τυριῶν ὑμῖν ἐπιδέδεικται" ἀξιῶ δ᾽ ὅσον ἂν ἐγένετο 
σημεῖον τούτῳ πρὺς τὸ δοκεῖν ἀληϑῆ λέγευν φυγόντος 

ἐμοῦ τὴν βάσανον, τοσοῦτον ἐμοὶ τεκμήριον γενέσϑαι 

ὅτε οὐ ψεύδομαι. διότι οὗτος οὐκ ἠϑέλησεν ἐκ τῆς 
ἀνθρώπου ποιήσασϑαι τὸν ἔλεγχον. καὶ μὴ τοσοῦτον 

ἰσχῦσαι τοὺς τούτου λόγους. ὅτι φησὶν αὐτὴν ἐλευ- 

ϑέραν εἶναι" ὁμοίως γὰρ προσήκει κἀμοὶ τῆς ἐλευϑε- 
ρίας, τὸ ἴσον καταϑέντι ἀργύριον. ἀλλὰ ψεύδεται καὶ 
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οὐκ ἀληϑῆ λέγει. ἢ δεινόν γε. εἰ εἰς μὲν λύσιν τοῦ 

σώματος [ἔδωκα τὸ ἀργύριον) ἐκ τῶν πολεμίων ἐξῆν 

ἄν μοι χρῆσϑαν αὐτῇ ὅ τι ἐβουλόμην. κινδυνεύοντι 
δέ μοι περὶ τῆς πατρίδος οὐδὲ πυϑέσϑαν παρ᾽ αὐτῆς 

τἀληϑῆ ἐκγενήσεται περὶ ὧν εἰς τὴν κρίσιν καϑέστηκα" 
καὶ μὲν δὴ πολὺ ἂν δικαιότερον ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ 
βασανισϑείη ἢ ἐπὶ τῇ ἔκ τῶν πολεμίων λύσειν πραϑείη, 

ὕσῳ παρὰ μὲν ἐκείνων βουλομένων ἀπολῦσαι ἔστι καὶ 

ἄλλοϑεν | εὐπορήδσαντι κομισϑῆναι, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐχϑροῖς 
γενόμενον οὐ δυνατόν" οὐ γὰρ ἀργύριον λαβεῖν προ- 

ϑυμοῦνται, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἐκβαλεῖν ἔργον 
ποιοῦνται. ὥσϑ᾽ ὑμῖν προσήκει μὴ ἀποδέχεσϑαν αὐ- 

τοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀξιοῦντης βασανισϑῆναι τὴν ἄν- 

ϑρωώπον. ὅτι αὐτὴν ἐλευϑέραν ἐσκήπτετο εἶναι. ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον συκοφαντίαν καταγιγνώσκειν, ὅτι παρα- 

λιπὼν ἔλεγχον οὕτως ἀκριβῆ ἐξαπατήσειν ὑμᾶς ῥαδίως 
φήϑη. οὐ γὰρ δήπου τήν γε τούτου πρόκλησιν πιστο- 

τέραν ὑμᾶς νομίξειν δεῖ τῆς ἡμετέρας. ἐφ᾽ οἷς τοὺς 

αὑτοῦ οἰκέτας ἠξίου βαδανίζεσϑαι. ἃ μὲν γὰρ ἐκεῖνοι 

ἤδεσαν, ἐλθόντας ἡμᾶς ὡς τοῦτον, καὶ ἡμεῖς ὁμολο- 

γοῦμεν᾽ εἰ δὲ μεταπεμφϑέντες ἢ μή. καὶ πότερον 

πρότερος ἐπλήγην ἢ ἐπάταξα, ἐκείνη μᾶλλον ἂν ἤδει. 
ἔτι δὲ τοὺς μὲν τούτου οἰκέτας ἰδίους. ὄντας τούτου 

εἶ ἐβασανίζομεν, ἀνοήτως ἄν τι τούτῳ χαριζόμενοι 
καὶ παρὰ τὴν ἀλήϑειαν ἐμοῦ κατεψεύδσαντο᾽ αὕτη δὲ 
ὑπῆρχε κοινή, ὁμοίως ἀμφοτέρων ἀργύριον κατατεϑη- 
κότων. καὶ [μάλιστα ἤδενι] διὰ ταύτην ἅπαντα τὰ 
πραχϑέντα ἡμῖν γεγένηται" καὶ εὖ ἤδειν (ὅτι) οὐδὲ, 
ἐν ταύτῃ ἔγωγ᾽ ἂν ἴσον εἶχον βασανισϑ'είσῃ, ἀλλ᾽ 

ἀπεκινδύνευον τοῦτο πολὺ γὰρ περὶ πλείονος τοῦτον 
ἢ ἐμὲ φαίνεται ποιησαμένη, καὶ μετὰ μὲν τούτου ἐμὲ 
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ἠδικηκυῖα. μετ᾽ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεπώποτε εἰς τοῦτον ἐξα- 

“μαρτοῦσα. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ μὲν εἰς ταύτην κατέφυγον, 

οὗτος δὲ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτῇ. 
Οὔκουν δεῖ ὑμᾶς. ὦ βουλή, τηλικούτου ὄντος τοῦ 

κινδύνου. ῥαδίως ἀποδέχεσϑαν τοὺς τούτου λόγους, 

ἀλλ᾽ ἐνθυμουμένους ὅτι περὶ τῆς πατρίδος μοι καὶ 
τοῦ βίου ὁ ἀγών ἐστιν, ἐν ὑπολόγῳ ταύτας τὰς προ- 
κλήσεις ποιεῖσϑαι. καὶ μὴ ξητεῖτε τούτων ἔτι μείζους 
πίστεις" οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ ταύτας. ὡς 
οὐδὲν εἷς τοῦτον προὐνοήϑην. ἀγανακτῶ ὃ᾽. ὦ 
βουλή, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνθρωπον περὶ τῶν 
μεγίστων εἰς κίνδυνον καϑέστηκα, τί κακὸν πώποτε 

τὴν πόλιν ἢ αὐτὸν τοῦτον εἰργασμένος, ἢ εἰς τίνα 

τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἐξαμαρτών; οὐδὲν γὰρ ἔμοιγέ 
ἐστι τοιοῦτον πεπραγμένον, ἀλλ᾽ ἀλογώτατον πάν- 
τῶν κινδυνεύω πολὺ μείξω συμφορὰν ἐμαυτῷ διὰ τού- 

τους ἐπαγαγέσϑαι. πρὸς οὖν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ 
ϑεῶν τῶν τόδε τὸ χωρίον ἐχόντων ἱκετεύω ὑμᾶς καὶ 
ἀντιβολῶ. ἐλεήσατέ μὲ. καὶ μὴ περιίδητε ἐπὶ τούτῳ 

γενόμενον, μηδὲ ἀνηκέστῳ συμφορᾷ περιβάλητε' οὐ 

γὰρ ἄξιος οὔτ᾽ ἐγὼ φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ, οὔτε οὗτος 
τοσαύτην δίκην παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν ὑπὲρ ὧν φησιν 
ἠδικῆσϑαι, οὐκ ἠδικημένος. 

ὅ. 

ὙΠῈΡ ΚΑΛΛΙΟΥ 

ΤΒῈΡΟΣΥΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΤῚΑ. 

Εἰ μὲν περὶ ἄλλου τινὸς ἢ τοῦ σώματος, ὦ ἄνδρες 
δικασταί. Καλλίας ἠγωνίζετο, ἐξήρκει ἄν μοι καὶ τὰ 
παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα᾽ νῦν δέ μοι δοκεῖ αἰσχρὸν 
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εἶναι. κελεύοντος καὶ δεομένου. καὶ φίλου ὄντος καὶ 
ἐμοὶ καὶ ἕως ἔζη τῷ πατρί. καὶ πολλῶν συμβολαίων 
ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους γεγενημένων. μὴ βοηϑῆσαι Καλ- 

λίᾳ τὰ δίκαια. ὅπως ἂν δύνωμαι. ἐνόμιξον μὲν οὖν 

οὕτως μετοικεῖν αὐτὸν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, ὥστε πολὺ 
πρότερον ἀγαϑοῦ τινος τεύξεσϑαν παρ᾽ ὑμῶν ἢ ἐπὶ 
τοιαύταις αἰτίαις εἷς τοσοῦτον κίνδυνον καταστήσεσϑαι" 

νῦν δὲ οἱ ἐπιβουλεύοντες οὐχ ἧττον ἐπικίνδυνον ποι- 
οὔσι τὸν βίον τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσιν ἢ τοῖς πολλῶν 

κακῶν αἰτίοις οὖσιν. ὑμᾶς δὲ ἄξιον μὴ τοὺς μὲν 

τῶν ϑεραπόντων λόγους πιστοὺς | νομίζειν. τοὺς δὲ 

τούτων ἀπίστους. ἐνθυμουμένους ὅτι Καλλίᾳ μὲν οὐ- 

δεὶς πώποτε οὔτ᾽ ἰδιώτης ἐνεκάλεσεν οὔτε ἄρχων. 
οἰκῶν δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλὰ μὲν ἀγαϑὰ ὑμᾶς 
ἐποίησεν, οὐδεμίαν δὲ σχὼν αἰτίαν εἰς τοῦτο τῆς 

ἡλικίας ἀφῖχται. οὗτοι δὲ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ μεγάλα 
ἡμαρτηκότες καὶ πολλῶν κακῶν πεπειραμένοι. ὥσπερ 

ἀγαϑοῦ τινος αἴτιοι γεγενημένοι περὶ ἐλευϑερίας νυνὶ 

ποιοῦνται τοὺς λόγους. καὶ οὐ ϑαυμάξω᾽ ἴσασι γὰρ 
ὅτι. ἐὰν {μὲν» ψευδόμενον ἐλεγχϑῶσιν. οὐδὲν μεῖξον 

τῶν ὑπαρχόντων πείσονται. ἐὰν δὲ ὑμᾶς ἐξαπατήσωσι, 

τῶν παρόντων κακῶν ἔσονται ἀπηλλαγμένοι. καίτοι 

τοὺς τοιούτους οὔτε κατηγόρους οὔτε μάρτυρας πιστοὺς 

χρὴ νομίξευιν εἶναι, οἵτινες αὐτοὶ μεγάλα κερδαίνοντες 

περὶ ἑτέρων ποιοῦνται τοὺς λόγους, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

ὅσον τῷ δημοσίῳ βοηϑοῦντες εἰς κινδύνους σφᾶς αὐ- 

τοὺς καϑιστᾶσιν. ἄξιον δέ μοι δοκεῖ εἶναι οὐ τούτων 

ἴδιον ἡγεῖσϑαι τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ κοινὸν ἁπάντων τῶν 

ἐν τῇ πόλει" οὐ γὰρ τούτοις μόνοις εἰσὶ ϑεράποντες, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. οἱ πρὸς τὴν τούτων 

τύχην ἀποβλέποντες οὐκέτι σκέψονταν ὅ τι (ἂν» ἀγα- 
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ϑὸν εἰργασμένοι τοὺς δεσπότας ἐλεύϑεροι γένοιντο. 

ἀλλ᾽ ὅ τι ψεῦδος περὶ αὐτῶν μηνύσαντες.. .. 

6. 

ΚΑΤ᾽ ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΑΣΒΒΕΙΑΣ. 

ονν ἔδησε τὸν ἵππον ἔκ τοῦ ῥόπτρου τοῦ ἱεροῦ ὡς 
ἀποδιδούς. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ νυκτὶ ὑφείλετο. οὗτος οὖν 
ὁ ταῦτα ποιήσας ϑανάτῳ τῷ ἀλγίστῳ ἀπώλετο. λιμῷ" 

πολλῶν γὰρ καὶ ἀγαϑῶν αὐτῷ ἐπὶ τὴν τράπεζαν πα- 

ρατιϑεμένων ὄξειν ἐδόκει τοῦ ἄρτου καὶ τῆς μάξης 

κάκιστον. καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐσϑίειν. καὶ ταῦτα πολλοὶ 

ἡμῶν ἤκουον τοῦ ἱεροφάντου λέγοντος. δίκαιον οὖν 

μον δοχεῖ εἶναι νῦν ἐπὶ τούτῳ τὰ τότε λεχϑέντα ἀναμ- 

νῆσαι. καὶ μὴ μόνον τοὺς τούτου φίλους ὑπὸ τούτου 

καὶ τῶν τούτου λόγων ἀπόλλυσϑαι. ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 

τοῦτον ὑφ᾽ ἑἕτέρου. 

᾿ἀδύνατον δὲ καὶ ὑμῖν ἐστι. περὶ τοιούτου πράγ- 

ματος φέρουσι τὴν ψῆφον. ἢ κατελεῆσαι ἢ καταχαρί- 

σασϑαι ᾿Δἀνδοκίδῃ. ἐπισταμένοις ὅτι ἐναργῶς τὼ ϑεὼ 
τούτω τιμωρεῖτον τοὺς ἀδικοῦντας" ἐλπίσαι οὖν χρὴ 
πάντα ἄνϑρωπον ταὐτὰ καὶ ἑδαυτῷ καὶ ἑτέρῳ ἔσεσϑαι. 
φέρε γάρ, ἐὰν νυνὶ ᾿ἀνδοχκίδης ἀϑῷος ἀπαλλαγῇ (δὺν 

ὑμᾶς ἐκ τοῦδε τοῦ ἀγῶνος καὶ ἔλϑῃ κληρωσόμενος 

τῶν ἐννέα ἀρχόντων χαὶ λάχῃ βασιλεύς. ἄλλο τι ἢ 

ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ϑυσίας ϑύσει καὶ εὐχὰς εὔξεται 
κατὰ τὰ πάτρια, τὰ μὲν ἐν τῷ ἐνθάδε ᾿Ελευσινίῳ, τὰ 

δὲ ἐν τῷ ᾿Ελευσῖνι ἱερῷ, καὶ τῆς ἐορτῆς ἐπιμελήσεται 
μυστηρίοις, ὅπως ἂν μηδεὶς ἀδικῇ μηδὲ ἀσεβῇ περὶ τὰ 
ἱερά; καὶ τίνα γνώμην οἴεσϑε ἕξειν τοὺς μύστας τοὺς 

ἀφικνουμένους, ἐπειδὰν ἴδωσι τὸν βασιλέα ὅστις ἐστὶ 

ὃ 
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καὶ ἀναμνησθῶσν πάντα τὰ ἠσεβημένα αὐτῷ, ἢ τοὺς 
ἄλλους Ἕλληνας. οἱ ἕνεκα ταύτης τῆς ἑορτῆς (ἔρχον- 

ται ἢ ϑύειν εἰς ταύτην τὴν πανήγυριν βουλόμενοι ἢ 

ϑεωρεῖν; οὐδὲ γὰρ ἀγνὼς ὁ ᾿ἀνδοκέδης οὔτε τοῖς ἔξω 

οὔτε τοῖς ἐνθάδε διὰ τὰ ἠδσεβημένα. ἀναγκαίως γὰρ 
ἔχει ἀπὸ τῶν πολὺ διαφερόντων ἢ κακῶν ἢ ἀγαϑῶν 

ἔργων τοὺς ποιήσαντας γιγνώδκεσϑαι. ἔπειτα δὲ καὶ 

διώχληκε πόλεις πολλὰς ἐν τῇ ἀποδημίᾳ, Σικελίαν. 
᾿Ιταλίαν, Πελοπόννησον, Θετταλίαν. “Ελλήσποντον, ᾽Ιω- 
νίαν. Κύπρον" βασιλέας πολλοὺς κεκολάκευκεν, ᾧ ἂν 

ξυγγένηται. πλὴν τοῦ Συρακοσίου Ζιονυσίου. οὗτος 

δὲ ἢ πάντων εὐτυχέστατός ἐστιν ἢ πλεῖστον γνώμῃ 

διαφέρειν τῶν ἄλλων. ὃς μόνος τῶν συγγενομένων 

᾿Ανδοκίδῃ οὐκ ἐξηπατήϑη ὑπ’ ἀνδρὸς τοιούτου, ὃς 
τέχνην ταύτην ἔχει. τοὺς μὲν ἐχϑροὺς μηδὲν ποιεῖν 

κακόν, τοὺς δὲ φέλους ὅ τι ἂν δύνηταν κακόν. ὥστε 

μὰ τὸν Ζ“ία οὐ ῥάδιόν ἐστιν ὑμῖν αὐτῷ οὐδὲν χαριδα- 
μένοις ] παρὰ τὸ δίκαιον λαϑεῖν τοὺς Ἕλληνας. 

Νῦν οὖν ὑμῖν ἐν ἀνάγκῃ ἐστὶ βουλεύσασϑαι περὶ 
αὐτοῦ" εὖ γὰρ ἐπίστασϑε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι οὐχ 
οἷόν τε ὑμῖν ἐστιν ἅμα τοῖς τε νόμοις τοῖς πατρίοις 

καὶ ᾿ἀνδοκίδῃ χρῆσϑαν, ἀλλὰ δυοῖν ϑάτερον, ἢ τοὺς 
νόμους ἐξαλειπτέον ἐστὶν ἢ ἀπαλλακτέον τοῦ ἀνδρός. 

εἷς τοσοῦτον δὲ τόλμης ἀφῖκται, ὥστε καὶ λέγει περὶ 

τοῦ νόμου, ὡς καϑήρηταν ὃ περὶ αὐτοῦ κείμενος καὶ 

ἔξεστιν αὐτῷ ἤδη εἰσιέναν εἷς τὴν ἀγορὰν καὶ εἷς τὰ 

ἱερά. (ἄλλως γὰρ εἶναι ἂν ἔτι καὶ νῦν ᾿4ϑηναίων 
ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. καίτοι Περικλέα ποτέ φασι πα- 

ραινέσαν ὑμῖν περὶ τῶν ἀσεβούντων, μὴ μόνον χρῆ- 
σϑαι τοῖς γεγραμμένοις νόμοις περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἀγράφοις, καϑ'’ οὃς Εὐμολπίδαν ἐξηγοῦνται. οὺξ 
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οὐδείς πῶ κύριος ἐγένετο καϑελεῖν οὐδὲ ἐτόλμησεν 
ἀντειπεῖν, οὐδὲ αὐτοὶ τὸν ϑέντα ἴσασιν" ἡγεῖσϑαι γὰρ 
ἂν αὐτοὺς οὕτως οὐ μόνον τοῖς ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ 

τοῖς ϑεοῖς διδόναι δίχην. ᾿Ανδοκίδης δὲ τοσοῦτον 

καταπεφρόνηχε τῶν ϑεῶν καὶ ὧν ἐκείνοις δεῖ τιμω- 
ρεῖν. ὥστε πρὶν [μᾶλλον ἢ ἧττον] ἢ ἐπιδεδημηκέναι 
δέκα ἡμέρας ἐν τῇ πόλει προσεκαλέσατο δίκην ἀσεβεί- 
ας πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔλαχεν ᾿ἀνδοκίδης ζῶν» καὶ 
πεποιηχὼς ἃ οὗτος πεποίηκε περὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ (ΐνα 

μᾶλλον πρόσόδχητε τὸν νοῦν) φάσκων τὸν ἤρχιππον 

ἀσεβεῖν περὶ τὸν “Ἑρμῆν τὸν αὑτοῦ πατρῷον. ὁ δὲ 
Ἴάρχιππος ἠντεδίχει ἦ μὴν τὸν Ἑρμῆν ὑγιᾶ τε καὶ 
ὅλον εἶναι. καὶ μηδὲν παϑεῖν ὧνπερ οἱ ἄλλοι “Ερμαῖ" 
ὅμως μέντοι ἵνα μὴ ὑπὸ τούτου τοιούτου ὄντος πράγ- 

ἱὠατ᾽ ἔχοι. δοὺς ἀργύριον ἀπηλλάγη. καίτοι ὁπότε 
οὗτος παρ᾽ ἑτέρου ἠξίωσε δίκην ἀσεβείας λαβεῖν. ἦ 
που ἕτέρους γὲ παρὰ τούτου λαβεῖν δίκαιον καὶ εὐσε- 
βές ἐστιν. 

᾿4λλὰ λέξει δευνὸν εἶναι. εἰ ὁ μὲν μηνυτὴς τὰ 
ἔσχατα πείσεται. οἱ δὲ μηνυϑέντες τῶν αὐτῶν ὑμῖν 
ἐπίτιμοι ὄντες μεϑέξουσι. καίτονυ οὐχ ὑπὲρ αὑτοῦ 
ἀπολογήσεται, αλλὰ καὶ τῶν ἄλλων κατηγορήσει. τοὺς 

μὲν οὖν ἄλλους οἱ ἐπιτάξαντες καταδέξασϑαι ἀδικοῦσι 

{(καὺὶΣ τοῦ αὐτοῦ ἀσεβήματος αἰτιοί εἰσιν" εἰ δ᾽ ὑμεῖς 

αὐτοχράτορες ἤδη ἔσεσϑ'ε οἱ ἀφελόντες τὰς τιμωρίας 

τῶν ϑεῶν. ἀλλ᾽ {οὐχ οὗτοι αἴτιον ἔσονται. ὑμεῖς 
οὖν μὴ βούλεσϑε εἰς ὑμᾶς τὴν αἰτίαν ταύτην περι- 
τρέψαι. ἐξὸν τὸν ἀδικοῦντα κολάσασιν ἀπηλλάχϑαι. 
ἔπειτα δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἀρνοῦνται τὰ μεμηνυμένα, οὗτος 
δὲ ὁμολογεῖ ποιῆσαι. καίτοι καὶ ἐν ᾿“ρείῳ πάγῳ. ἐν 

τῷ σεμνοτάτῳ καὶ δικαιοτάτῳ δικαστηρίῳ, ὁμολογῶν 
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μὲν ἀδικεῖν ἀποϑνησκει, ἐὰν δὲ ἀμφισβητῇ, ἐλέγχεται. 
καὶ πολλοὶ οὐδὲν ἔδοξαν ἀδικεῖν. οὔκουν ὁμοίαν 

χρὴ γνώμην ἔχειν περί τε τῶν ἀρνουμένων καὶ περὶ 

τῶν ὁμολογούντων. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι" ἐὰν 
μὲν τις ἀνδρὸς σῶμα τρώσῃ. κεφαλὴν ἢ πρόσωπον ἢ 

χεῖρας ἢ πόδας. οὗτος μὲν (κατὰ τοὺς νόμους τοὺς 

ἐξ ᾿Φρείου (πάγου φεύξεται τὴν τοῦ ἀδικηϑέντος πό- 
λιν, καὶ ξὰν κατίῃ, ἐνδειχϑεὶς ϑανάτῳ ξημιωϑήσεται" 

ἐὰν δέ τις τὰ αὐτὰ ταῦτα ἀδικήσῃ τὰ ἀγάλματα τῶν. 

ϑεῶν. οὐδ᾽ αὐτῶν κωλύσετε τῶν ἱερῶν ἐπιβαίνειν ἢ 

εἰσιόντα (οὖ τιμωρήσεσϑε; καὶ μὲν δὴ τούτων καὶ 

δίκαιον καὶ ἀγαϑόν ἐστιν ἐπιμελεῖσθαι. ὑφ᾽ ὧν καὶ 

εὖ καὶ κακῶς δυνήσεσϑε πάσχειν. φασὶ δὲ καὶ τῶν 
Ἑλλήνων πολλοὺς διὰ τὰ ἐνθάδε ἀσεβήματα ἔκ τῶν 

παρ᾽ αὐτοῖς ἱερῶν ἐξείργειν. ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ οἱ ἀδὲ- 

κηϑέντες περὶ ἐλάττονος ποιεῖσϑε τὰ παρ᾽ ὑμῖν νόμιμα 

ἢ ἕτεροι τὰ ὑμέτερα. τοσοῦτο δ᾽ οὗτος Ζ᾽΄αγόρου τοῦ 
Μηλίου ἀσεβέστερος γεγένηται" ἐκεῖνος μὲν γὰρ λόγῳ 

περὶ τὰ ἀλλότρια ἱερὰ καὶ ἑορτὰς ἠσέβει. οὗτος δὲ 
ἔργῳ περὶ τὰ ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει. ὀργίζεσθαι οὖν χρή, 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. τοῖς ἀστοῖς ἀδικοῦσι μᾶλλον ἢ 
τοῖς ξένοις περὶ ταῦτα [τὰ ἱερά] τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ 

ἀλλότριόν ἐστιν ἁμάρτημα, τὸ δ᾽ οἰκεῖον. καὶ μὴ οὺς 

μὲν ἔχετε ἀδικοῦντας ἀφίετε, τοὺς δὲ φεύγοντας ξη- 

τεῖτε συλλαμβάνειν. ἐπικηρύττοντες τάλαντον ἀργυ- 

οίου δώσειν τῷ ] ἀπάγοντι ἢ ἀποκχτείναντι. εἶ δὲ μή, 
δόξετε τοῖς Ἕλλησι κομπάξειν μᾶλλον ἢ τιμωρεῖσϑαι 

βούλεσϑαι. ἐπεδείξατο δὲ καὶ τοῖς “Ἕλλησιν ὅτι ϑεοὺς 

οὐ νομίζει. οὐ γὰρ ὡς δεδιὼς τὰ πεποιημένα, ἀλλ᾽ 
ὡς ϑαρρῶν, ναυκληρίᾳ ἐπιϑέμενος τὴν ϑάλατταν ἔπλει. 
ὁ δὲ ϑεὸς ὑπῆγεν αὐτὸν. ἵνα ἀφικόμενος εἰς τὰ ἁμαρ- 
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τήματα ἐπὶ τῇδε τῇ προφάσει δοίη δίκην. ἐλπίζω μὲν 20 
᾿ρὖὺν αὐτὸν καὶ δώσειν δίκην. ϑαυμάσιον δὲ οὐδὲν ἄν 
ἕον γένοιτο. οὔτε γὰρ ὁ ϑεὸς παραχρῆμα κολάζει, 

[ἀλλ᾿ αὕτη μέν ἐστιν ἀνθρωπίνη δίκη] --- πολλαχόϑεν 

δὲ ἔχω τεκμαιρόμενος εἰκάξειν, δρῶν καὶ ἑτέρους ἠἦσε- 

βηκότας χρόνῳ δεδωκότας δίκην, καὶ τοὺς ἐξ ἐκείνων 
διὰ τὰ τῶν προγόνων ἁμαρτήματα --- ἐν δὲ τούτῳ τῷ 

χρόνῳ δέη πολλὰ καὶ κινδύνους ὁ ϑεὸς ἐπιπέμπει 
τοῖς ἀδιχοῦσιν. ὥστε πολλοὺς ἤδη ἐπιϑυμῆσαι τελευ- 

τήσαντας τῶν κακῶν ἀπηλλάχϑαι. ὁ δὲ ϑεὸς τέλος 

τούτῳ λυμηνάμενος τῷ βίῳ ϑάνατον ἐπέϑηκε. 
Σκέψασϑε δὲ καὶ αὐτοῦ ᾿ἀνδοκίέδου τὸν βίον. ἀφ᾽ 21 

οὗ ἠσέβηκε. καὶ εἴ τις τοιοῦτος ἕτερός ἐστιν. ᾿άνδο- 
κίδης γὰρ ἐπειδὴ ἥμαρτεν, ἐξ ἐπιβολῆς εἰσαχϑεὶς εἰς 
τὸ δικαστήριον. ἔδη σεν ἑαυτὸν τιμησάμενος δεσμοῦ. εἰ 

μὴ παραδοίη τὸν ἀκόλουθον εὖ δ᾽ ἤδει οὐ δυνησό- 29 
μενος παραδοῦναι, ὃς διὰ τοῦτον καὶ τὰ τούτου 
ἁμαρτήματα ἀπέϑανεν, ἵνα {μὴ μηνυτὴς γένοιτο. 

καίτοι πῶς οὐ ϑεῶν τις τὴν τούτου γνώμην διέφϑει- 

ρεν, ὃς ῥᾷον ἡγήσατο δεσμοῦ τιμήδσασϑανι ἢ ἀργυρίου 

ἐπ᾿ ἐλπίδι τῇ αὐτῇ; ἐκ δ᾽ οὖν τούτου τοῦ τιμήματος 28 
ἐδέδετο ἐγγὺς ἐνιαυτόν, καὶ ἐμήνυσε δεδεμένος κατὰ 

τῶν αὑτοῦ συγγενῶν καὶ φίλων. ἀδείας δοϑείσης αὐ- 

τῷ, εἰ δόξειε τἀληϑῆ μηνῦσαι. καὶ τίνα αὐτὸν δοκεῖτε 
ψυχὴν ἔχειν, ὁπότε τὰ μὲν ἔσχατα καὶ τὰ αἴσχιστα 
ἐποίει μηνύων κατὰ τῶν ἑαυτοῦ φίλων, ἡ δὲ σωτηρία 

ἀφανὴς αὐτῷ; μετὰ δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπεχτονὼς ἦν 34 

οὺς αὐτὸς ἔφη περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι, ἔδοξε τἀληϑῆ 
μηνῦσαι καὶ ἐλύϑη. καὶ προσεψηφίσασϑε ὑμεῖς αὐτὸν 

εἴργεσϑαι τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἱερῶν. ὥστε μη δ᾽ ἀδὶι- 
χούμενον ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν δύνασϑαν δίκην λαβεῖν. 

“ 
ΤΎΒΙΑ5. ἘΠ. ΤΙ ΠΟΥ. 4 
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οὐδεὶς γάρ πῶ. ἐξ ὅσου ᾿4ϑῆναι ἀείμνηστοί εἶσιν, 
ἐπὶ τοιαύτῃ αἰτίᾳ ἠτιμώϑη. δικαίως" οὐδὲ γὰρ ἔργα 
τοιαῦτα οὐδείς πῶ εἰργάσατο. καὶ τούτων πότερα 

τοὺς ϑεοὺς χρὴ ἢ τὸ αὐτόματον αἰτιᾶσϑαι; μετὰ δὲ 

ταῦτα ἔπλευσεν ὡς τὸν Κιτιῶν βασιλέα. καὶ προδὲ- 

δοὺς ληφϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐδέϑη. καὶ οὐ μόνον τὸν ϑά- 

νατον ἐφοβεῖτο ἀλλὰ καὶ τὰ καϑ' ἡμέραν αἰκίσματα. 

οἰόμενος τὰ ἀκρωτήρια ζῶντος ἀποτμηϑήσεσϑαι. ἀπο- 

δρὰς δὲ ἐκ τούτου τοῦ κινδύνου κατέπλευσεν εἷς τὴν 
ἑαυτοῦ πόλυν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων᾽ {τοσαύτην γὰρ 

ὃς ϑεὸς λήϑην ἔδωκεν. ὥστε εἷς τοὺς ἠδικημένους 

αὐτοὺς ἐπεϑύμησεν ἀφικέσϑαι. ἀφικόμενος δὲ ἐδέϑη 

καὶ ἠκίσϑη, ἀπώλετο δὲ οὐχί. ἀλλ᾽ ἐλύϑη. ἔνϑεν δὲ 

ἔπλευσεν ὡς Εὐαγόραν τὸν Κύπρου βασιλεύοντα. καὶ 
ἀδικήσας εἴρχϑη. ἀποδρὰς δὲ καὶ τοῦτον ἔφευγε 
μὲν τοὺς ἐνθάδε ϑεούς, ἔφευγε δὲ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 

ἔφευγε δὲ εἷς οὺς τὸ πρῶτον ἀφίχοιτο τόπους. καί- 

τοι τίς χάρις τῷ βίῳ, κακοπαϑεῖν μὲν πολλάκις, ἀνα- 

παύσασϑαι δὲ μηδέποτε: καταπλεύσας δὲ ἐκεῖϑεν δεῦρο 

εἷς δημοκρατίαν [εἷς τὴν αὑτοῦ πόλιν] τοῖς μὲν πρυ- 

τάνεσιν ἔδωκε χρήματα. ἵνα αὐτὸν προδαγάγοιεν ἐν- 

ϑάδε, ὑμεῖς δ᾽ αὐτὸν ἐξηλάσατε ἐκ τῆς πόλεως. τοῖς 
ϑεοῖς βεβαιοῦντες τοὺς νόμους οὗς ἐψηφίσασϑε. καὶ 

τὸν ἄνδρα οὐ δῆμος, οὐκ ὀλιγαρχία, οὐ τύραννος. οὐ 

πόλις ἐθέλει δέξασϑαι διὰ τέλους. ἀλλὰ πάντα τὸν ᾿ 

χρόνον, ἐξ ὅσου ἠσέβησεν, ἀλώμενος διάγει, πιστεύων 

ἀεὶ μᾶλλον τοῖς ἀγνῶσι τῶν γνωρίμων διὰ τὸ ἠδυκη- 

κέναι οὺς γιγνώσκει. τὸ δὲ τελευταῖον νῦν ἀφικό- 

μενος εἷς τὴν πόλιν δὶς ἐν τῷ αὐτῷ ἐνδέδεικται. καὶ 

τὸ μὲν σῶμα ἀεὶ ἐν δεσμοῖς ἔχει. ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ 
ἐλάττων ἐκ τῶν κινδύνων γίγνεται. καίτοι ὅταν τις 
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τὸν αὑτοῦ βίον τοῖς ἐχϑροῖς καὶ τοῖς συκοφάνταις 

διανέμῃ. τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ξῆν βίον ἀβίωτον. ἃ τούτῳ | 

ὁ ϑεὸς οὐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐπινοεῖν δίδωσιν, ἀλλὰ τιμὼ- 
ρούμενος τῶν γεγενημένων ἀσεβημάτων. τὸ δὲ τελευ- 

ταῖον νυνὶ παραδέδωκεν αὑτὸν ὑμῖν χρῆσϑαι ὅ τι ἂν 

βούλησϑε, οὐ τῷ μὴ ἀδικεῖν πιστεύων, ἀλλ᾽ ὑπὸ δαι- 

μονέίου τινὸς ἀγόμενος ἀνάγκης. οὔχουν χρὴ μὰ τὸν 

Ζία οὔτε πρεσβύτερον ὄντα οὔτε νεώτερον, ὁρῶντας 
᾿ἀνδοχέδην ἔκ τῶν κινδύνων σφῳξόμενον. συνειδότας 

αὐτῷ ἔργα ἀνόσια εἰργασμένῳ, ἀϑεωτέρους γέγνεσϑαι, 
ἐνθυμουμένους ὅτι ἥμισυς ὁ βίος βιῶναι κρείττων 
ἀλύπως ἐστὶν (ἢ) διπλάσιος λυπουμένῳ, ὥσπερ οὗτος. 

Εἰς τοσοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται. ὥστε καὶ 
παρασχευάξεται τὰ πολιτικὰ πράττειν καὶ ἤδη δη- 
μηγορεῖ καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκχιμάξει τῶν ἀρχόντων 
τισί, καὶ συμβουλεύει εἰς τὴν βουλὴν εἰσιὼν περὶ ϑυ- 

σιῶν καὶ προσόδων καὶ εὐχῶν καὶ μαντειῶν. καίτοι 

τούτῳ πειϑόμενοι ποίοις ϑεοῖς ἡγήσεσϑε κεχαρισμένα 

ποιεῖν; μὴ γὰρ οἴεσϑε. ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ ὑμεῖς 
βούλεσϑε τὰ τούτῳ πεποιημένα ἐπιλαϑέσϑαι, καὶ τοὺς 

ϑεοὺς ἐπιλήσεσθαι. ἀξιοῖ δὲ οὐχ ὡς ἠδικηκὼς ἧσυ- 
χίαν ἔχων πολιτεύεσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐτὸς ἐξευρὼν 
τοὺς τὴν πόλιν ἀδικήσαντας. οὕτω διανοεῖται. καὶ 
παραδσχευάξεται ὅπως ἑτέρων μεῖζον δυνήσεται, ὥσπερ 

οὐ διὰ πρᾳότητα καὶ ἀσχολίαν τὴν ὑμετέραν οὐ δεδω- 

κὼς ὑμῖν δίκην, εἰς οὺς νῦν ἁμαρτάνων οὐ λανϑάνει, 
ἀλλ᾽ ἅμα ἐξελεγχϑήσεταί τε καὶ δώσει δίκην. 

᾿Ισχυριεῖται δὲ καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ" ἀναγκαίως γὰρ 

ἔχει ὑμᾶς διδάσκειν ἃ οὗτος ἀπολογήσεται, ἵν᾽ ἀκού- 
ὅαντες παρ᾽ ἀμφοτέρων ἄμεινον διαγνῶτε. φησὶ γὰρ 

ἀγαϑὰ μεγάλα ποιῆσαι τὴν πόλιν μηνύσας καὶ ἀπαλ- 
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λάξας δέους καὶ ταραχῆς τῆς τότε. τίς δὲ τῶν μεγά- 

λῶν κακῶν αἴτιος ἐγένετο; οὐκ αὐτὸς οὗτος. ποιήσας 

ἃ ἐποίησεν; εἶτα τῶν μὲν ἀγαϑῶν δεῖ τούτῳ χάριν 
εἰδέναι, ὅτι ἐμήνυσε, μισϑὸν ὑμῶν αὐτῷ διδόντων τὴν 

ἄδειαν. τῆς δὲ ταραχῆς καὶ τῶν κακῶν ὑμεῖς αἴτιοί 

ἐστε, ὅτι ἐζητεῖτε τοὺς ἠσεβηκότας; οὐ δήπουϑεν, ἀλλ 

αὐτὸ τούτου τοὐναντίον ἐτάραξε μὲν οὗτος τὴν πόλιν, 
κατεστήσατε δ᾽ ὑμεῖς. 

Πυνϑάνομαι δ᾽ αὐτὸν μέλλειν ἀπολογήσεσϑαι ὡς 
αἱ συνθῆκαν καὶ αὐτῷ εἶσι. καϑάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις 
᾿ϑηναίοις. καὶ τοῦτο πρόσχημα ποιούμενος οἴξται 
πολλοὺς ὑμῶν, δεδιότας μὴ λύσητε τὰς συνθήκας. αὖ- 

τοῦ ἀποψηφιεῖσϑαι. ὡς οὖν οὐδὲν προσήκεν ᾿ἀνδοκίδῃ 
τῶν συνθηκῶν, περὶ τούτου λέξω. οὔτε μὰ τὸν 4] έα 
τῶν πρὸς Ζ“ακεδαιμονίους. ἃς ὑμεῖς συνέϑεσϑε. οὔτε 

ὧν πρὸς τοὺς ἐν [τῷ] ἄστει οἱ ἐκ Πειραιῶς. οὐδενὶ 

γὰρ ἡμῶν τοσούτων ὄντων τὰ αὐτὰ ἁμαρτήματα οὐδ᾽ 

ὅμοια ἦν τοῖς ᾿άἀνδοκίδου. ὥστε καὶ τοῦτον ἡμῶν ἀπο- 
λαῦσαι. ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ ἕνεκά γε τούτου διαφερό- 

μενοι. ἐπειδὴ καὶ τούτῳ μετέδομεν τῶν συνϑηκῶν, 

τότε διηλλάγημεν. οὐ γὰρ ἕνεκα ἑνὸς ἀνδρὸς ἀλλ᾽ 

ἕνεκα ἡμῶν τῶν ἐξ ἄστεως καὶ ἐκ Πειραιῶς αἱ συν- 

ϑῆκαν ἐγένοντο καὶ οἱ ὅρκοι, ἐπεί τοι δεινὸν ἂν εἴη, 
εἰ περὶ ᾿ἀνδοκίδου ἀποδημοῦντος αὐτοὶ ἐνδεεῖς ὄντες 

ἐπὲμελήϑημεν, ὅπως ἐξαλειφϑείη αὐτῷ τὰ ἁμαρτήματα. 

ἀλλὰ “ακεδαιμόνιον γὰρ ἐν ταῖς πρὸς αὐτοὺς συνϑή- 

καὶς ἐπεμελήϑησαν ᾿άνδοκίδου, ὅτι ἔπαϑον ἀγαϑόν τι 

ὑπ’ αὐτοῦ" ἀλλ’ ὑμεῖς ἐπεμελήϑητέ γε αὐτοῦ; ἀντὶ 

ποίας εὐεργεσίας; ὅτι πολλάκις δι’ ὑμᾶς ὑπὲρ τῆς πό- 
3 λεὼς ἐκινδύνευσεν; οὐκ ἔστιν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 

δ τούτῳ ἀληϑὴς αὕτη. ἡ ἀπολογία, μηδ᾽ ὑμεῖς ἐξαπατᾶσϑε. 
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οὐ γὰρ τοῦτο λύειν ἐστὶ τὰ συγκείμενα, εἰ ᾿ἀνδοκίδης 

ἕνεχα τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων δίδωσι δίκην. ἀλλ᾽ 

ἐάν τις ἕνεκα τῶν δημοσίων συμφορῶν ἰδίᾳ τινὰ 
τιμωρῆται. 

Ἴσως οὖν καὶ Κηφισίου ἀντικατηγορήσει. καὶ ἕξει 
ὅ τι λέγῃ" τὰ γὰρ ἀληϑῆ χρὴ λέγειν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐκ 
ἂν δύναισϑε τῇ αὐτῇ ψήφῳ τόν τὸ ἀπολογούμενον 

καὶ τὸν χατηγοροῦντα κολάσαι. ἀλλὰ νῦν μὲν περὶ 

τούτου χαιϊρός ἐστι γνῶναι τὰ δίκαια. ἕτερος δὲ ἥξει 
Κηφισίῳ καὶ ἡμῶν ἑκάστῳ, ὧν οὗτος νῦν | μεμνήσεται. 
μὴ οὖν καὶ δι’ ἑτέραν ὀργὴν τούτου ἀδικοῦντος νῦν 

ἀποψηφίσησϑε. 
᾿Δλλὰ λέξει ὅτι μηνυτὴς ἐγένετο καὶ ἕτερος οὐδεὶς 

ὑμῖν ἐθελήσει μηνύειν. ἐὰν κολάξητε. ᾿άἀνδοκίδης δὲ 
ἔχει τὰ μήνυτρα παρ᾽ ὑμῶν, σώσας τὴν αὑτοῦ ψυχὴν 
ἑτέρων διὰ ταῦτα ἀποϑανόντων. τῆς μὲν οὖν σωτη- 
ρίας ὑμεῖς τούτῳ αἴτιοί ἐστε. τῶν δὲ κακῶν τῶνδε 

καὶ τῶν κινδύνων αὐτὸς ἑαυτῷ, παραβὰς τὰ δόγματα 
καὶ τὴν ἄδειαν ἐφ᾽ ἧ μηνυτὴς ἐγένετο. οὔκουν ἐξου- 

σίαν χρὴ ποιεῖν τοῖς μηνυταῖς ἀδικεῖν (ἀρκεῖ γὰρ τὰ 
πεποιημένα). ἀλλὰ παραβαίνοντας κολάξειν. καὶ οἱ 
μὲν ἄλλοι μηνυταί, ὁπόσοι ἐπ᾽ αἰσχραῖς αἰτίαις ἐξελη- 
λεγμένοι σφᾶς αὐτοὺς ἐξήτησαν, ἕν γοῦν ἐπίστανται. 
μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς ἠδικημένοις. ἡγούμενον ἀποδημοῦντες 

μὲν ᾿4ϑηναῖοι καὶ ἐπίτιμοι [δόξειν εἶναι]. ἐπιδημοῦν- 
τες δὲ παρὰ τοῖς πολίταις τοῖς ἠδικημένοις πονηροὶ 

δόξειν καὶ ἀσεβεῖς εἶναι. ὃ γοῦν πάντων πονηρότατος 

Βάτραχος πλὴν τούτου, γενόμενος ἐπὶ τῶν τριάκοντα 

μηνυτὴς καὶ οὐσῶν αὐτῷ συνθηκῶν καὶ ὅρκων καϑά- 

πὲρ τοῖς ᾿Ελευσιν όϑεν, δείσας ὑμῶν οὺς ἠδίκησεν. ἐν 

ἑτέρᾳ πόλει ᾧκει. ᾿άἀνδοχίδης δὲ χαὶ αὐτοὺς τοὺς 
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ϑεοὺς ἀδικήσας περὶ ἐλάττονος αὐτοὺς ἔϑετο., εἰσιὼν 

εἷς τὰ ἱερά, ἢ Βάτραχος τοὺς ἀνθρώπους. ὅστις οὖν 

καὶ πονηρότερος καὶ ἀμαϑέστερος Βατράχου ἐστί, πάνυ 

δεῖ ἀγαπητῶς ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτὸν σωϑῆναι. 

Φέρε δή, εἰς τί σκεψαμένους χρὴ ὑμᾶς ᾿ἀνδοκίδου 

ἀποψηφίσασϑαι; πότερον ὡς στρατιώτης ἀγαϑός; ἀλλ᾽ 

οὐδεπώποτ᾽ δκ τῆς πόλεως ἐστρατεύσατο. οὔτε ἱππεὺς 

οὔτε ὁπλίτης. οὔτε τριήραρχος οὔτ᾽ ἐπιβάτης. οὔτε 

σρὸ τῆς συμφορᾶς οὔτε μετὰ τὴν συμφοράν, πλέον ἢ 

τευτταράχοντα ἔτη γεγονώς. καίτοι ἕτεροι φεύγοντες 

ἐν “Ελλησπόντῳ συνετριηράρχουν ὑμῖν. ἀναμνήσϑητε 

δὲ καὶ αὐτοὶ ἐξ ὅσων κακῶν καὶ πολέμου ὑμᾶς αὐ- 
τοὺς περιεποιήδατε καὶ τὴν πόλιν, πολλὰ μὲν τοῖς 

σώμασι πονήσαντες, πολλὰ δὲ ἀναλώσαντες χρήματα 
καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, πολλοὺς δὲ καὶ ἀγαϑοὺς τῶν 
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πολιτῶν καταϑάψαντες διὰ τὸν γενόμενον πόλεμον. 

᾿ἀνδοκίδης δὲ ἀπαϑὴς τούτων τῶν κακῶν γενόμενος 

ἐνιως εἰς τὴν σωτηρίαν τῇ πατρίδι. ἀξιοῖ νυνὶ μετέ- 
χειν τῆς πόλεως, ἀσεβῶν ἐν αὐτῇ. ἀλλὰ πλουτῶν γὰρ 
καὶ δυνάμενος τοῖς χρήμασι καὶ βασιλεῦσιν ἐξενωμέ- 
νος καὶ τυράννοις --- ἃ νυνὶ κομπάδει., ἐπιστάμενος 

τοὺς ὑμετέρους τρόπους --- ποίαν εἰσφορὰν... .. 

τούτῳ ἀγαϑὸν γένοιντο, καὶ ἐπιστάμενος ἐν πολλῷ 

σάλῳ καὶ κινδύνῳ τὴν πόλυν γενομένην. ναυχληρῶν 

οὐκ ἐτόλμησεν ἐπαρϑεὶς σῖτον εἰσάγων ὠφελῆσαι τὴν 
πατρίδα. ἀλλὰ μέτοικοι μὲν καὶ ξένοι ἕνεκα τῆς με- 
τοικίας ὠφέλουν τὴν πόλιν εἰσάγοντες" σὺ δὲ τί καὶ 
ἀγαϑὸν ποιήσας. ὦ ᾿άἀνδοκίδη. ποῖα ἁμαρτήματα ἀνα- 
καλεσάμενος, ποῖα τροφεῖα ἀνταποδούς. ........ 
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᾿4ϑηναῖοι,. μνήσϑητε τὰ πεποιημένα ᾿άνδοκίδῃ, ἐν- 

ϑυμήϑητε δὲ καὶ τῆς ἑορτῆς, δι’ ἣν ὑπὸ τῶν πολλῶν 
προὐτιμήϑητε. ἀλλ᾽ ἐστὲ γὰρ ὑπὸ τῶν τούτου ἁμαρ- 

τημάτων ἤδη καταπλῆγες διὰ τὸ πολλάκις ἰδεῖν καὶ 

ἀκοῦσαι. ὥστε οὐδὲ τὰ δεινὰ ἔτι δεινὰ δοκεῖ ὑμῖν 
εἶναι. ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν. δοκείτω δ᾽ ὑμῖν ἡ 
γνώμη ὁρᾶν ἃ οὗτος ἐποίει. καὶ διαγνώσεσϑε ἄμει- 

νον. οὗτος γὰρ ἐνδὺς στολήν. μιμούμενος τὰ ἱερὰ 
ἐπεδείχνυ τοῖς ἀμυήτοις καὶ εἶπε τῇ φωνῇ τὰ ἀπόρ- 
θητα. τῶν δὲ ϑεῶν., οὺς ἡμεῖς [ϑεοὺς] νομίξομεν καὶ 

ϑεραπεύοντες χαὶ ἁγνεύοντες ϑύομεν καὶ προσευχό- 
μεᾶδα, τούτους περιέκοψε. καὶ ἐπὶ τούτοις ἱέρειαν 

χαὶ ἱερεῖς στάντες κατηράσαντο πρὸς ἑσπέραν καὶ φοι- 
νικίδας ἀνέσεισαν. κατὰ τὸ νόμιμον τὸ παλαιὸν καὶ 
ἀρχαῖον. ὡμολόγησε δὲ οὗτος ποιῆσαι. ἔτι δὲ παρελ- 

ϑὼν τὸν νόμον ὃν ὑμεῖς ἔϑεσϑε, εἴργεσϑαι τῶν ἱερῶν 
αὐτὸν ὡς ἀλιτήριον ὄντα. ταῦτα πάντα βιασάμενος 

εἰσελήλυϑεν ἡμῶν εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἔϑυσεν ἐπὶ τῶν 

βωμῶν ὧν οὐκ ἐξῆν αὐτῷ καὶ ἀπήντα τοῖς ἱεροῖς περι 
ἃ ἠσέβησεν. εἰσῆλϑεν εἰς τὸ ᾿Ελευσίνιον. ἐχερνίψατο 
ἐκ | τῆς ἱερᾶς χέρνιβος. τίνα χρὴ ταῦτα ἀνασχέσϑαι; 
ποῖον φίλον, ποῖον συγγενῆ, ποῖον δημότην χρὴ τού- 

τῷ χαρισάμενον χρύβδην φανερῶς τοῖς ϑεοῖς ἀπεχ- 

ϑέσϑαι; νῦν οὖν χρὴ νομίζειν τιμωρουμένους καὶ 

ἀπαλλαττομένους ᾿άνδοχίδου τὴν πόλιν καϑαίρειν καὶ 
ἀποδιοπομπεῖσϑαν καὶ φαρμακὸν ἀποπέμπειν καὶ ἀλι- 

τηρίου ἀπαλλάττεσϑαι, ὡς ἕν τούτων οὗτός ἐστι. 
Βούλομαν τοίνυν εἰπεῖν ἃ Ζ]ιοκλῆς ὁ Ζακόρου τοῦ 

ἱεροφάντου, πάππος δὲ ἡμέτερος. συνεβούλευσε βου- 

λευομένοις ὑμῖν ὅ τι δεῖ χρῆσϑαν Μεγαρεῖ ἀνδρὶ 
ἠσεβηκότιι. κελευόντων γὰρ ἑἕτέρων ἄκριτον παρα- 
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χρῆμα ἀποκτεῖναι. παρήνεδε κρῖναι τῶν ἀνθρώπων 
[ν ο' 2 7 εἶ ΄ ’ ε ἕνεχα. ἵνα ἀχούσαντες καὶ ἰδόντες σωφρονέστεροι οἱ 

ἄλλοι ὦσι. τῶν δὲ ϑεῶν ἕνεκα οἴκοϑεν ἕκαστον. ἃ δεῖ 
τὸν ἀσεβοῦντα παϑεῖν, αὐτὸν παρ᾽ ἑαυτῷ κεκρικότα 
εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιέναι. χαὶ ὑμεῖς. ὦ ἄνδρες 
Ψ - 2 ’ἤ ἃ δι “" - ν 3 ᾿4ϑηναῖοι, (ἐπίστασϑε γὰρ ἃ δεῖ ποιῆσαι) μὴ ἀναπει- 
σϑῆτε ὑπὸ τούτου. φανερῶς ἔχετε αὐτὸν ἀσεβοῦντα᾽ 

εἴδετε. ἠκούσατε τὰ τούτου ἁμαρτήματα. ἀντιβολήδει 
δ δ Ἁ ν Ἄν. ς Χ 2 » "} Ἂ ς καὶ ἱκετεύδει ὑμᾶς" μὴ ἐλεεῖτε. οὐ γὰρ οἱ δικαίως 

ἀποϑνηήσκοντες ἀλλ᾽ οἱ ἀδίκως ἄξιοί εἶσιν ἐλεεῖσϑαι. 

Ἴ, 

ἈΡΕΟΠΑΤΊΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ͂ ἈΠΟΛΟΓΊΑ. 

Πρότερον μέν, ὦ βουλή, ἐνόμιξον ἐξεῖναι τῷ βου- 
λομένῳ, ἡσυχίαν ἄγοντι, μήτε δίκας ἔχειν μήτε πράγ- 

ματα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοχήτως αἰτίαις καὶ πονη- 
ροῖς συκοφάνταις περιπέπτωκα, ὥστ᾽ εἴ πῶς οἷόν τε. 
δοκεῖ μοι δεῖν καὶ τοὺς μὴ γεγονότας ἤδη δεδιέναι, 

περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι" διὰ γὰρ τοὺς τοιούτους 

οἱ κίνδυνοι κοινοὶ γίγνονται καὶ τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσι 

καὶ τοῖς πολλὰ ἡμαρτηκόσιν. οὕτω δ᾽ ἄπορος ὁ ἀγών 

μον καϑέστηκεν, ὥστε ἀπεγράφην τὸ μὲν πρῶτον ἐλάαν 

ἐκ τῆς γῆς ἀφανίξειν. καὶ πρὸς τοὺς ἐωνημένους τοὺς 

καρποὺς τῶν μορίων πυνϑανόμενον προσῇσαν" ἐπειδὴ 

δ᾽ ἐκ τούτου τοῦ τρόπου ἀδικοῦντά μὲ οὐδὲν εὑρεῖν 

. ἐδυνήϑησαν. νυνί μὲ σηκόν {φασιν ἀφανίξειν, ἡγού- 

ϑ 

μὲδνον ἐμοὶ μὲν ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπορωτάτην εἶναν 

ἀπελέγξαι. αὐτοῖς δὲ ἐξεῖναι μᾶλλον ὅ τι ἂν βού- 
λῶνται λέγειν. καὶ δεῖ με. περὶ ὧν οὗτος ἐπιβεβου- 
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λευκὼς ἥκει. ἅμ᾽ ὑμῖν τοῖς διαγνωδομένοις περὶ τοῦ 

᾿ πράγματος ἀκούσαντα καὶ περὶ τῆς πατρίδος καὶ περὶ 
τῆς οὐσίας ἀγωνίδσασϑαι. ὅμως δὲ πειράσομαι ἐξ ἐᾷ 
χῆς ὑμᾶς διδάξαι. 

Ἦν μὲν γὰρ τοῦτο Πεισάνδρου τὸ χωρίον, δημάςι 4 

ϑέντων δ᾽ ἐκείνου τῶν ὄντων ᾿Απολλόδωρος ὁ Με- 

γαρεὺς ποθεν παρὰ τοῦ δήμου λαβὼν τὸν μὲν ἄλλον 

χρόνον ἐγεώργει. ὀλίγῳ δὲ πρὸ τῶν τριάκοντα ᾿Αντι- 

κλῆς παρ᾽ αὐτοῦ πριάμενος ἐξεμίσϑωσεν" ἐγὼ δὲ παρ᾽ 

᾿Αντικλέους εἰρήνης οὔσης ἐωνούμην. ἡγοῦμαι τοί- ὅ 

νυν. ὦ βουλή. ἐμὸν ἔογον ἀποδεῖξαι. ὡς. ἐπειδὴ τὸ 
χωρίον ἐχτησάμην. οὔτ᾽ ἐλάα οὔτε σηκὸς ἐνῆν ἐν αὐτῷ. 

νομίξω γὰρ τοῦ μὲν προτέρου χρόνου, οὐδ᾽ εἰ πάλαι 

ἐνῆσαν μυρίαι. οὐκ ἂν δικαίως ξημιοῦσϑαν" εἰ γὰρ 

μὴ δι᾿ ἡμᾶς εἰσιν ἠφανισμέναι, οὐδὲν προσήχει περὶ 

τῶν ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων ὡς ἀδικοῦντας κινδυνεύ- 

εἰν. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι (δὸ πόλεμος καὶ ἄλ- 6 

λῶν πολλῶν αἴτιος κακῶν γεγένηται, καὶ τὰ μὲν πόρρω 

ὑπὸ “Ζακεδαιμονίων ἐτέμνετο. τὰ δ᾽ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν 

φίλων διηρπάξετο᾽ ὥστε πῶς ἂν δικαίως ὑπὲρ τῶν 

(τότε τῇ πόλει γεγενημένων συμφορῶν ἐγὼ νυνὶ 

δίχην διδοίην; ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοῦτο τὸ χωρίον ἐν τῷ 
πολέμῳ δημευϑὲν ἄπρατον ἦν πλεῖν ἢ τρία ἔτη, οὐ 
ϑαυμαστον εἰ τότε τὰς ] μορίας ἐξέχοπτον. ἐν ᾧ οὐδὲ Τ 

τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν φυλάττειν ἐδυνάμεϑα. ἐπίστασϑε 

δέ, ὦ βουλή, ὅσοι μάλιστα τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσϑε, 
πολλὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ δασέα ὄντα ἰδίαις καὶ μο- 

ρέαις ἐλάαις, ὧν νῦν τὰ πολλὰ ἐχκέχοπται καὶ ἡ γῆ 
ψιλὴ γεγένηται" καὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ 
ἐν τῷ πολέμῳ κεχτημένων οὐκ ἀξιοῦτε παρ᾽ αὐτῶν, 

ἑτέρων ἐκκοψάντων. δίκην λαμβάνειν. καίτοι εἶ τοὺς 8 



9 
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διὰ παντὸς τοῦ χρόνου γεωργοῦντας τῆς αἰτίας ἀφέετε. 

ἦ που χρὴ τούς γ᾽ ἐν τῇ εἰρήνῃ πριαμένους ἀφ᾽ ὑμῶν 
ἀξημίους γενέσϑαι. 

᾿4λλὰ γάρ. ὦ βουλή, περὶ μὲν τῶν πρότερον γεγε- 
νημένων πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἱκανὰ νομίξω τὰ εἰρημένα" 

ἐπειδὴ δ᾽ ἐγὼ παρέλαβον τὸ χωρίον, πρὶν ἡμέρας πέντε 
4045] γενέσϑαι, ἀπεμίσϑωσα Καλλιστράτῳ, ἐπὶ Πυϑοδώρου 

10 

11 

ἄρχοντος᾽ ὃς δύο ἔτη ἐγεώργησεν. οὔτε ἰδίαν ἐλάαν 

οὔτε μορίαν οὔτε σηκὸν παραλαβών. τρίτῳ δὲ [ἔτει] 
4 

, ς ᾿ . , ἢ ΡΥ - ᾿ , Ζημήτριος οὑτοσὶ εἰργάσατο ἐνιαυτόν" τῷ δὲ τετάρτῳ 

᾿Δλκίᾳ ᾿Ζντισϑένους ἀπολερ θιεδρι ἐμίσϑωσα, ὃς τέϑνηκε" 

κάτα τρία ἔτη ὁμοίως καὶ Πρωτέας ἐμισϑώσατο. Καί 

μον δεῦρ᾽ ἴτε. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

᾿Επειδὴ τοίνυν ὃ χρόνος οὗτος ἐξήκει, αὐτὸς γε- 
8916] ὠὡργῶ. φησὶ δὲ ὃ κατήγορος ἐπὶ Σουνιάδου ἄρχον- 

"1 

τος σηκὸν ὑπ᾽’ ἐμοῦ ἐκκεχόφϑαι. ὑμῖν δὲ μεμαρτυ- 

ρήκασιν οἱ πρότερον ἐργαζόμενοι καὶ πολλὰ ἔτη παρ᾽ 

ἐμοῦ μεμισϑωμένοι μὴ εἶναι σηκὸν ἐν τῷ χωρίῳ. καί- 

τοι πῶς ἄν τις φανερώτερον ἐξελέγξειε ψευδόμενον 

τὸν κατήγορον; οὐ γὰρ οἷόν τε. ἃ πρότερον μὴ ἦν, 
ταῦτα τὸν ὕστερον ἐργαζόμενον ἀφανίξειν. 

᾿Εγὼ τοίνυν, ὦ βουλή, ἐν μὲν τῷ τέως χρόνῳ, ὅσοι 
μὲ φάσχοιεν δεινὸν εἶναι καὶ ἀκριβῆ καὶ οὐδὲν ἂν 
εἰκῇ καὶ ἀλογίστως ποιῆσαι. ἠγανάχτουν ἄν. ἡγούμενος 
μ᾽ ἄλλον λέγεσϑαι (ἢ ὥς μοι προσῆκε νῦν δὲ πάν- 
τὰς ἂν ὑμᾶς βουλοίμην περὶ ἐμοῦ ταύτην τὴν γνώ- 

μην ἔχειν. ἵνα ἡγῆσϑέ μὲ σκοπεῖν (ἂν, εἴπερ τοιού- 
τοις ἔργοις ἐπεχείρουν, καὶ ὅ τι χέρδος ἐγίγνετό μοι 

ἀφανίσαντι καὶ ἥτις ξημία περιποιήδσαντι, καὶ τί ἂν 
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λαϑὼν διεπραξάμην καὶ τί ἂν φανερὸς γενόμενος ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἔπασχον. πάντες γὰρ ἄνθρωποι τὰ τοιαῦτα οὐχ 18 

ὕβρεως ἀλλὰ κέρδους ἕνεχα ποιοῦσι. καὶ ὑμᾶς {τ᾽ 
εἰχὸς οὕτω σχοπεῖν. καὶ τοὺς ἀντιδίκους ἐκ τούτῶν 

τὰς κατηγορίας ποιεῖσϑαι, ἀποφαίνοντας ἥτις ὠφέλεια 

τοῖς ἀδικήσασιν ἐγίγνετο. οὗτος μέντοι οὐκ ἂν ἔχοι 14 

ἀποδεῖξαι οὔϑ᾽ ὡς ὑπὸ πενίας ἠναγκάσϑην τοιούτοις 

ἔργοις ἐπιχειρεῖν, οὔϑ᾽ ὡς τὸ χωρίον μοι διεφϑείρετο 

τοῦ σηχοῦ ὄντος. οὔϑ᾽ ὡς ἀμπέλοις ἐμποδὼν ἦν, 
οὔϑ'᾽ ὡς οἰχίας ἐγγύς, οὔϑ᾽ ὡς ἐγὼ ἄπειρος τῶν παρ᾽ 

ὑμῖν κινδύνων. (᾿Εγὼ δὲς εἴ τι τοιοῦτον ἔπραττον, 
πολλὰς ἂν καὶ μεγάλας ἐμαυτῷ ξημίας γενομένας ἀπο- 

φήναιμι" ὃς πρῶτον μὲν μεϑ' ἡμέραν ἐξέκοπτον τὸν 1 

σηκόν. ὥσπερ οὐ πάντας λαϑεῖν δέον. ἀλλὰ πάντας 

᾿Αϑηναίους εἰδέναι. καὶ εἰ μὲν αἰσχρὸν ἦν μόνον τὸ 

πρᾶγμα, ἴσως ἄν τις τῶν παριόντων ἠμέλησε" νῦν δ᾽ 
οὐ περὶ αἰσχύνης ἀλλὰ τῆς μεγίστης ξημίας ἐκινδύ- 
ψευον. πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἦν ἀϑλιώτατος ἀνθρώπων 16 

ἁπάντων, εἰ τοὺς ἐμαυτοῦ ϑεράποντας μηκέτι δούλους 

ἔμελλον ἕξευν ἀλλὰ δεσπότας τὸν λοιπὸν βίον, τοιοῦ- 
τον ἔργον συνειδότας; ὥστε εἰ καὶ τὰ μέγιστα εἰς ἐμὲ 
ἐξημάρτανον, οὐκ ἂν οἷόν τε ἦν δίκην μὲ παρ᾽ αὐτῶν 

λαμβάνειν" εὖ γὰρ ἂν ἤδειν, ὅτι ἐπ’ ἐκείνοις ἦν καὶ 
ἐμὲ τιμωρήσασϑαν καὶ αὐτοῖς μηνύσασιν ἐλευϑέροις 

πρνηθναλ εει τοίνυν, εἶ τῶν οἰκετῶν παρέστη μοι 11 

μηδὲν φροντίζειν, πῶς ἂν ἐτόλμησα τοσούτων μεμι- 
σϑωμένων χαὶ ἁπάντων συνειδότων ἀφανίσαι τὸν 
σηχὸν βραχέος μὲν κέρδους ἕνεχα. προϑεσμίας δὲ οὐ- 

δεμιᾶς οὔσης τῷ κινδύνῳ τοῖς εἰργασμένοις ἅπασι τὸ 

χωρίον ὁμοίως προσῆκον εἶναι σῶν τὸν σηκόν; [ἵν᾿ εἴ 
τις αὐτοὺς ἠτιᾶτο, εἶχον ἀνενεγκεῖν ὅτῳ παρέδοσαν] 
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νῦν δὲ καὶ ἐμὲ ἀπολύσαντες φαίνονται, καὶ σφᾶς αὐὖ- 
4 ᾿; Υ͂ “4 - 2 ἤ τούς. εἴπερ ψεύδονται, μετόχους τῆς αἰτίας καϑιστάν- 

τες. εἶ τοίνυν καὶ ταῦτα  παρεδκευασάμην, πῶς ἂν 

οἷός τ᾽ ἦν πάντας πεῖσαι τοὺς παριόντας. ἢ τοὺς γεί- 

τονας. οὗ οὐ μόνον ἀλλήλων ταῦτ᾽ ἴσασιν ἃ πᾶσιν 

ὁρᾶν ἔξεστιν, ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ᾿ἀποκρυπτόμεϑα μηδένα 

εἰδέναι. καὶ περὶ ἐκείνων πυνϑάνονται; ἐμοὶ τοίνυν 
Α͂ ε Ἁ ς Ν ἤ Ἁ “- 9 - τούτων οἱ μὲν φίλοι οἱ δὲ διάφοροι περὶ τῶν ἐμῶν 

ν " ἣ τι 2 μ᾿ τ ’ 
τυγχάνουσιν ὄντες. οὺἣς ἐχρῆν τοῦτον παρασχέσϑαι 
μάρτυρας. καὶ μὴ μόνον οὕτως τολμηρὰς κατηγορίας 

ποιεῖσϑαι᾽ ὅς φησιν ὡς ἐγὼ μὲν παρειστήκειν., οἱ δ᾽ 

οἰκέται ἐξέτεμνον τὰ πρέμνα. ἀναϑέμενος δὲ ὃ βοη- 
7 Ἵὔ 3 , δὰ ᾽ λάτης ὥχετο ἀπάγων τὰ ξύλα. 

Καίτοι. ὦ Νικόμαχε, χρῆν δε τότε καὶ παρακαλεῖν 
τοὺς παριόντας μάρτυρας. καὶ φανερὸν ποιεῖν τὸ 
πρᾶγμα" καὶ ἐμοὶ μὲν οὐδεμίαν ἂν ἀπολογίαν ὑπ έλι- 
πὲς. αὐτὸς δέ, εἰ μέν ὅσον ἐχϑρὸς ἦν, ἐν τούτῳ τῷ 
τρόπῳ ἦσϑα ἄν μὲ τετιμωρημένος, εἰ δὲ τῆς πόλεως 

ἕνεκα ἔπραττες. οὕτως ἐξελέγξας οὐκ ἂν ἐδόκεις εἶναι 

συκοφάντης. εἶ δὲ χερδαίνειν ἐβούλου. τότ᾽ ἂν πλεῖ- 
στον ἔλαβες" φανεροῦ γὰρ ὄντος τοῦ πράγματος οὐ- 

δεμέίαν ἄλλην ἡγούμην ἂν εἶναί μοι σωτηρίαν ἢ σὲ 
πεῖσαι. τούτων τοίνυν οὐδὲν ποιήσας διὰ τοὺς δοὺς 

λόγους ἀξιοῖς μὲ ἀπολέσϑαι. καὶ κατηγορεῖς ὡς ὑπὸ 

τῆς ἐμῆς δυνάμεως καὶ τῶν ἐμῶν χρημάτων οὐδεὶς 

ἐθέλει δον μαρτυρεῖν. καίτοι εἰ ὅτε» φῇς μ᾽ ἰδεῖν 
τὴν μορίαν ἀφανίξοντα τοὺς ἐννέα ἄρχοντας ἐπήγαγες 
Ἔπρ ες ΠΟ Ἁ - 9 τὶ ’ὔ Ζ 3 4λ ως ὁ 

ἢ ἄλλους τινὰς τῶν ἐξ ᾿Δρείου πάγου. οὐκ ἂν ἑτέρων 

ἔδει ὅσον μαρτύρων᾽ οὕτω γὰρ ἄν σοι συνήδεσαν ἀληϑῆ 
λέγοντι. οἵπερ καὶ διαγιγνώσκειν ἔμελλον περὶ τοῦ 
πράγματος. Φ 
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ΖΙεινότατα οὖν πάσχω. ὅτ᾽ εἰ μὲν παρέσχετο μάρ- 28 
'τυρας. τούτοις ἂν ἠξίου πιστεύειν. ἐπειδὴ δὲ οὐκ εἰσὶν 

αὐτῷ, ἐμοὶ καὶ ταύτην [τὴν] ξημίαν οἴεται χρῆναι 

γενέσϑαι. καὶ τούτου μὲν οὐ ϑαυμάζω" οὐ γὰρ δή- 

που συχοφαντῶν ἅμα τοιούτων τὲ λόγων ἀπορήδει 

καὶ μαρτύρων" ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἀξιῶ τὴν αὐτὴν τούτῳ 
γνώμην ἔχειν. ἐπίστασϑε γὰρ ἐν τῷ πεδίῳ πολλὰς 24 
μορίας οὔσας καὶ πυρκαϊὰς ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐμοῖς 

χωρίοις, ἅς, εἴπερ ἐπεθύμουν, πολὺ ἦν ἀσφαλέστερον 

καὶ ἀφανίσαι καὶ ἐκκόψαι καὶ ἐπεργάσασϑαι, ὅσῳπερ 
ἧττον τὸ ἀδίκημα πολλῶν οὐσῶν ἔμελλε δῆλον ἔσε- 

σϑαι. νῦν δ᾽ οὕτως αὐτὰς περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι 2 

ὥσπερ {καὶ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν, 

ἡγούμενος περὶ ἀμφοτέρων τούτων εἶναί μοι τὸν κίν- 

δυνον. αὐτοὺς τοίνυν ὑμᾶς τούτων μάρτυρας παρέξο- 
μαι. ἐπιμελουμένους μὲν ἑκάστου μηνός, ἐπιγνώμονας 

δὲ πέμποντας καϑ' ἕχαστον ἐνιαυτόν" ὧν οὐδεὶς πώ- 

ποτ᾽ ἐξημέίωσέ μ᾽’ ὡς ἐργαξόμενον τὰ περὶ τὰς μορίας 
χωρία. καίτον οὐ δήπου τὰς μὲν μικρὰς ξημίας 26 

οὕτω περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι, τοὺς δὲ περὶ τοῦ σώματος 

κινδύνους οὕτω περὶ οὐδενὸς ἡγοῦμαι" καὶ τὰς μὲν 

πολλὰς ἐλάας. εἰς ἃς ἐξῆν μᾶλλον ἐξαμαρτάνειν. οὕτω 

ϑεραπεύων φαίνομαι, τὴν δὲ μίαν, ἣν οὐχ οἷόν τ᾽ 

ἦν λαϑεῖν ἐξορύξαντα, ὡς ἀφανίξων νυνὶ κρίνομαι. - 
Πότερον δέ μοι κρεῖττον ἦν, ὦ βουλή, δημοκρα- 321 

λ - 
τίας οὔσης παρανομεῖν ἢ ἐπὶ τῶν τριάκοντα; καὶ οὐ 

λέγω ὡς τότε δυνάμενος ἢ ὡς νῦν διαβεβλημένος. 
3 Ἁ “Ὁ , , -» ϑωον 3 “ ἽἋ ἀλλὰ τῷ βουλομένῳ τότε μᾶλλον ἐξῆν ἀδικεῖν ἢ 

νυνί. ἐγὼ τοίνυν οὐδ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ οὔτε 
τοιοῦτον οὔτε ἄλλο οὐδὲν χακὸν ποιήσας φανήσομαι. 

Πῶς δ᾽ ἄν, εἰ μὴ πάντων ἀνθρώπων ἐμαυτῷ κακο- 28 ν Ἵ 
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νούστατος ἦν. ὑμῶν οὕτως ἐπιμελουμένων ἐκ τούτου 

τὴν μορίαν ἀφανίξειν ἐπεχείρησα τοῦ χωρίου, ἐν ᾧ 
δένδρον μὲν οὐδὲ ἕν ἐστι. μιᾶς δὲ ἐλάας σηκός. ὡς 

οὗτός φησιν, ἦν. κυχλόϑεν δὲ ὁδὸς περιέχει, ἀμφοτέ- 
οῶϑεν δὲ γείτονες περιοικοῦσιν. ἄερχτον δὲ καὶ παν- 

ταχόϑεν κάτοπτόν ἐστιν; ὥστε τίς ἂν ἀπετόλμησε. 

τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐπιχειρῆσαι τοιούτῳ πράγματι; 

ΖΔεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι ὑμᾶς μέν, οἷς ὑπὸ τῆς πό- 
λεῶς τὸν ἅπαντα χρόνον προστέταχταν τῶν μορίων 

ἐλαῶν ἐπιμελεῖσϑαι. μήϑ᾽ ὡς ἐπεργαζόμενον πώποτε 

ξζημιῶσαί {με μήϑ᾽ ὡς ἀφανίδαντα εἰς κίνδυνον κα- 
ταστῆσαι, ] τοῦτον δ᾽ ὃς οὔτε γεωργῶν ἐγγὺς τυγχάνει 
οὔτ᾽ ἐπιμελητὴς ἡρημένος οὔϑ'᾽ ἡλικίαν ἔχων εἰδέναι 

περὶ τῶν τοιούτων, ἀπογράψαι μὲ ἐκ τῆς γῆς μορίαν 

ἀφανίέξειν. 
᾿Εγὼ τοίνυν δέομαν ὑμῶν μὴ τοὺς τοιούτους λό- 

γους πιστοτέρους ἡγήσασϑαι τῶν ἔργων, μηδὲ περὶ ὧν 
αὐτοὶ σύνιστε, τὰ τοιαῦτ᾽ ἀναδσχέσϑαι τῶν ἐμῶν ἐχϑοῶν 

λεγόντων. ἐνθυμουμένους καὶ ἐκ τῶν εἰρημενὼν καὶ 

ἐκ τῆς ἄλλης πολιτείας. ἐγὼ γὰρ τὰ ἐμοὶ προστε- 
ταγμένα ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηκα, (ἢ) ὡς ὑπὸ 
τῆς πόλεως ἠναγκαζόμην, καὶ τριηραρχῶν καὶ εἰσφορὰς 
εἰσφέρων καὶ χορηγῶν καὶ τἄλλα λῃτουργῶν οὐδενὸς ἧτ- 

τον πολυτελῶς τῶν πολιτῶν. καίτοι ταῦτα μὲν μετρίως 

ποιῶν ἀλλὰ μὴ προϑύμως οὔτ᾽ ἂν περὶ φυγῆς οὔτ᾽ ἂν 
περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας ἠγωνιξόμην, πλείω δ᾽ ἂν ἐκεκτή- 

μην. οὐδὲν ἀδικῶν οὐδ᾽ ἐπικίνδυνον ἐμαυτῷ καταστήσας 

τὸν βίον᾽ ταῦτα δὲ πράξας. ἃ οὗτός μου κατηγορεῖ, ἐκέρ- 

δαινον μὲν οὐδέν. ἐμαυτὸν δ᾽ εἰς κίνδυνον καϑίστην. 
'καίτοι πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε δικαιότερον εἶναι τοῖς 

μεγάλοις χρῆσϑαν τεχμηρίοις περὶ τῶν μεγάλων. καὶ 
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πιστότερα ἡγεῖσϑαν περὶ ὧν ἅπασα ἡ πόλις μαρτυρεῖ, 
᾿μᾶλλον ἢ περὶ ὧν μόνος οὗτος κατηγορεῖ. 

Ἔτι τοίνυν. ὦ βουλή, ἐκ τῶν ἄλλων σκέψασϑε. 
μάρτυρας γὰρ ἔχων αὐτῷ προσῆλθον. λέγων ὅτι μοι 

πάντες (ἔτιν εἰσὶν οἱ ϑεράποντες, οὺς ἐκεχτήμην ἐπειδὴ 

παρέλαβον τὸ χωρίον, καὶ ἕτοιμός εἶμι, εἴ τινα βού- 

λοιτο. παραδοῦναι βασανίζειν. ἡγούμενος οὕτως ἂν 

τὸν ἔλεγχον ἰσχυρότερον γενέσϑαι τῶν τούτου λόγων 
καὶ τῶν ἔργων τῶν ἐμῶν. οὗτος δ᾽ οὐκ ἤϑελεν. οὐ- 
δὲν φάσχων πιστὸν εἶναν τοῖς ϑεράπουσιν. ἐμοὶ δὲ 
δοχεῖ (ϑαυμαστὸνν» εἶναι, εἰ περὶ αὑτῶν μὲν οἱ βασα- 
νιζόμενοιν κατηγοροῦστν, εὖ εἰδότες ὅτι ἀποθανοῦνται, 

περὶ δὲ τῶν δεσποτῶν. οἷς πεφύκασι κακονούστατοι. 

μᾶλλον ἂν ἕλοιντο ἀνέχεσϑαι βασανιξόμενοι ἢ κατει- 
πόντες ἀπηλλάχϑαι τῶν παρόντων κακῶν. καὶ μὲν δή, 
ὦ βουλή, φανερὸν εἶναι {πᾶσιν ἡγοῦμαι ὅτι. εἶ 
Νικομάχου ἐξαιτοῦντος τοὺς ἀνθρώπους μὴ παρεδί- 

δουν, ἐδόκουν ἂν ἐμαυτῷ συνειδέναι" ἐπειδὴ τοίνυν 
ἐμοῦ παραδιδόντος οὗτος παραλαβεῖν οὐκ ἤϑελε. δί- 
καιον καὶ περὶ τούτου τὴν αὐτὴν γνώμην σχεῖν. ἄλ- 
λῶς τε καὶ τοῦ κινδύνου οὐκ ἴσου ἀμφοτέροις ὄντος. 
περὶ ἐμοῦ μὲν γὰρ εἰ ἔλεγον ἃ οὗτος ἐβούλετο, 
οὐδ᾽ ἂν ἀπολογήσασϑαΐί μοι ἐξεγένετο τούτῳ δ᾽ εἰ μὴ 
ὡμολόγουν. οὐδεμιᾷ ξημίᾳ ἔνοχος ἦν. ὥστε πολὺ 
μᾶλλον τοῦτον παραλαμβάνειν ἐχρῆν ἢ ἐμὲ παραδοῦ- 

ναι προσῆκεν. ἐγὼ τοίνυν εἰς τοῦτο προϑυμίας ἀφι- 

κόμην, ἡγούμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἶναν καὶ ἔκ βασάνων 
καὶ ἐκ μαρτύρων καὶ ἐκ τεχμηρίων ὑμᾶς περὶ τοῦ 
πράγματος τἀληϑῆ πυϑέσϑαι. ἐνθυμεῖσϑαν δὲ χρή, 
ὦ βουλή. ποτέροις χρὴ πιστεύειν μᾶλλον, οἷς πολλοὶ 

μεμαρτυρήκασιν ἢ ᾧ μηδεὶς τετόλμηκε, καὶ πότερον 
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εἰκὸς μᾶλλον τοῦτον ἀκινδύνως ψεύδεσϑαν ἢ μετὰ 
τοσούτου κινδύνου τοιοῦτον ἐμὲ ἔργον ἐργάσασϑαι. 
καὶ πότερον οἴξσϑε αὐτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως βλθϑ εἶν 
ἢ συκοφαντοῦντα αἰτιάσασθαι; ἐγὼ μὲν {γὰρ ἐγνώ- 
κέναι ὑμᾶς ἡγοῦμαι ὅτι ΝΝυκόμαχος ὑπὸ τῶν (ἐχϑοῶνν 

πεισϑεὶς τῶν ἐμῶν τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἀγωνίξεται, οὐχ ὡς 

ἀδικοῦντα ἐλπίζων ἀποδείξειν, ἀλλ᾽ ὡς ἀργύριον παρ᾽ 

ἐμοῦ λήψεσϑαν προσδοκῶν. ὅσῳ γὰρ (οἷ τοιοῦτοί 
εἶσιν ἐπαιτιώτατον καὶ ἀπορώτατοι τῶν κινδύνων, 
τοσούτῳ πάντες αὐτοὺς φεύγουσι μάλιστα. ἐγὼ δέ, 

βουλή, οὐκ ἠξίουν, ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ μὲ ἠτιάσατο, 

παρέσχον ἐμαυτὸν ὅ τι βούλεσθε χρῆσϑαι. καὶ τού- 
του ἕνεκα τοῦ κινδύνου οὐδενὶ ἐγὼ τῶν ἐχϑρῶν 
διηλλάγην, οὐ ἐμὲ ἥδιον κακῶς λέγουσιν ἢ σφᾶς 
αὐτοὺς ἐπαινοῦσι. καὶ φανερῶς μὲν οὐδεὶς πώποτε 

ἐμὲ αὐτῶν ἐπεχείρησε ποιῆσαν κακὸν οὐδέν. τοιού- 

τους δὲ ἐπιπέμπουσί μοι. οἷς ὑμεῖς οὐκ ἂν δικαίως 

πιστεύοιτε. πάντων γὰρ ἀϑλιώτατος ἂν γενοίμην, εἶ 

φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι, ἄπαις μὲν ὧν καὶ μόνος, 
ἐρήμου δὲ τοῦ οἴκου γενομένου. ἰ μητρὸς δὲ πάντων 
ἐνδεοῦς (οὔσης. πατρίδος δὲ τοιαύτης ἐπ᾽ αἰδσχίσταις 

στερηϑεὶς αἰτίαις, πολλὰς μὲν ναυμαχίας ὑπὲρ αὐτῆς 

μεναυμαχηρκώῶς, πολλὰς δὲ μάχας μομοχημέμρες κόσμιον 

δ᾽ ἐμαυτὸν καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐν ὀλιγαρχίᾳ πα- 

ραδχών. 
᾿4λλὰ γάρ. ὦ βουλή, ταῦτα μὸν ἐνθάδε οὐκ οἶδ᾽ ὅ ὅ 

τι δεῖ λέγειν: ἀπέδειξα δ᾽ ὑμῖν ὡς οὐκ ἐνῆν σηκὸς 
ἐν τῷ χωρίῳ, καὶ μάρτυρας παρεσχόμην καὶ τεκμήρια. 
ἃ χρὴ μεμνημένους διαγιγνώσκειν περὶ τοῦ πράγματος, 
καὶ ἀξιοῦν παρὰ τούτου πυϑέσϑαν ὅτου ἕνεκα, ἐξὸν 
ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἐλέγξαι, τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον εἰς 
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τοσοῦτόν μὲ κατέστησεν ἀγῶνα, καὶ μάῤτυρα οὐδένα 48 
παρασχόμενος ἔκ τῶν λόγων ἕξητεῖ πιστὸς γενέσϑαι. 
ἐξὸν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις ἀδικοῦντα ἀποδεῖξαι. καὶ ἐμοῦ 
ἅπαντας διδόντος τοὺς ϑεράποντας. οὕς φησι παρα- 
γενέσϑαι, παραλαβεῖν οὐκ ἤϑελεν. 

8. 

: ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΚΑΚΟΛΟΤΊΩΝ. 

᾿Επιτήδειόν μοι δοκῶ καιρὸν εἰληφέναι περὶ ὧν 
εἰπεῖν ἐβουλόμην πάλαι" πάρεισι μὲν γὰρ οἷς ἐπεγ- 
καλῶ. πάρεισι δὲ ὧν ἐναντίον ἐπιϑυμῶ μέμψασϑαι 
τοῖς ἀδικοῦσιν ἐμέ. καίτοι πολλῷ πλείων ἐστὶ σπουδὴ 
πρὸς τοὺς ἀκροατάς" τοὺς μὲν γὰρ {παρ᾽ οὐδὲν 
οἶμαν τιμήσειν. εἰ τοῖς ἐπιτη δείοις ἀνεπιτήδειὸοι δό- 

; ἐκ ἣ 9 ᾿ 3: ἄνδις 5ἵ 3 5 ἕξουσιν εἶναν (τὴν γὰρ ἀρχὴν οὐδ᾽ ἂν ἐπεχείρουν ἐξα- 
μαρτάνειν εἷς ἐμὲ), τοῖς δὲ βουλοίμην ἂν δόξαν μηδὲν. 
ἀδικῶν τούτους ὑπὸ τούτων ἀδικεῖσϑαν πρότερον. 
ἀνιαρὸν μὲν οὖν ἀναγχάξεσϑαν λέγειν περὶ τούτων, 

ἀδύνατον δὲ μὴ λέγειν, ὅταν ἐναντίον τῆς ἐλπίδος 
κακῶς πάσχω καὶ τοὺς δοκοῦντας εἶναν φίλους ἀδι- 

κοῦντας εὑρίσκω. 

Πρῶτον μὲν οὖν, ἵνα μή τις ὑμῶν τάχα δὴ βοηϑῶν 
οἷς ἐξημάρτηκε πρόφασιν πορίσηται τῆς ἁμαρτίας. εἰ- 

πάτω οὖν τίς ὑμῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ κακῶς ἀκήχοεν ἢ πέπον- 
ϑεν, ἢ τίς ἐμοῦ δεηϑεὶς οὐκ ἔτυχεν ὧν ἐγώ τε δυνα- 

8' » - - τὸς ἦν κἀκεῖνος ἐπήγγειλε. --- τί δῆτά μὲ κακῶς τὰ 

μὲν λέγευν τὰ δὲ ποιεῖν ἐπιχειρεῖτε, καὶ ταῦτα πρὸς 
τούτους ἡμᾶς διαβάλλειν, οὺς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διεβάλ- 

λετὲ; καίτον οὕτως ἠνωχλεῖτε, ὥστε περὶ πλείονος 
Τχϑιαβ. δ. ΤΠ ΠΟΥ ὄ 
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ἐποιήσατό τὶς» δοκεῖν ἐμοῦ κήδεσϑαι. καὶ μᾶλλον 

(εἴλετοΣ ἐμοὶ κατειπεῖν. ἃ δ᾽ ἔλεγε. πάντα μὲν οὐκ 

ἂν εἴποιμι (καὶ γὰρ ἀκούων ἠχϑόμην) οὐδ᾽ ἂν ὑμῖν 
ἐπικαλῶν. ὅτι ἐλέγετε κατ᾽ ἐμοῦ ταῦτα. λέξαιμι" καὶ 

γὰρ ἂν ἀπολύοιμι τῆς αἰτίας ὑμᾶς, εἴπερ ὑμῖν ταὐτὰ 

λέγοιμι περὶ ἐμαυτοῦ: ἃ δὲ ὑβρίζειν οἰόμενον ἐμὲ 
καταγελάστους ὑμᾶς αὐτοὺς ἐποιεῖτε, ταῦτα λέξω. βίᾳ 

γὰρ ὑμῖν ἐφάσκετέ με ξυνεῖναν καὶ διαλέγεσϑαι. καὶ 
πάντα ποιοῦντες οὐκ ἔχειν ὅπως ἀπαλλαγῆτέ μου. 
καὶ τὸ τελευταῖον ἀκόντων ὑμῶν ᾿Ελευσῖνάδε ξυνϑεω- 

ρεῖν. καὶ ταῦτα λέγοντες οἴεσϑε μὲν ἐμὲ κακολογεῖν, 
ἀποφαίνετε δὲ δκαιοτάτους ἑαυτούς. οἵτινες μὲν ὑπὸ 

τὸν αὐτὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἄνδρα λάϑρα μὲν ἔλοι- 

δορεῖτε, φανερῶς δὲ φίλον ἐνομέίζετε. χρῆν γὰρ ὑμᾶς 

ἢ μὴ κακῶς λέγειν ἢ μὴ ξυνεῖναι, καὶ ταῦτα φανερῶς 
ἀπειπόντας ὁμιλίαν. εἰ δὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσϑε τοῦτο. 

πῶς αἰσχρὸν ἦν ὑμῖν ξυνεῖναι. πρὸς ὃν οὐδὲ ἀπει- 
πεῖν καλὸν ἡγεῖσϑε; καὶ μὴν οὐδὲν αὐτὸς ἐξηῦρον 
ὁπόϑεν ἂν εἰκότως ὑπερείδετε τὴν ἐμὴν ὁμιλίαν. 
οὔτε γὰρ ὑμᾶς σοφωτάτους {μὲν» ἑώρων ὄντας, ἐμαυ-- 
τὸν δ᾽ ἀμαϑέστατον. οὐ μὴν οὐδὲ πολυφέλους ὑμᾶς. 

ἐμαυτὸν δ᾽ ἔρημον φίλων. οὐδ᾽ αὖ πλουτοῦντας, ἐμὲ 
δὲ πενόμενον. οὐδ᾽ αὖ ὑμᾶς μὲν ὑπερευδοκιμοῦντας. 

ἐμαυτὸν δὲ διαβεβλημένον., οὐδὲ τὰ μὲν ἐμὰ πράγματα 
κινδυνεύοντα. Ϊ τὰ δ᾽ ὑμέτερα ἀσφαλῶς ἔχοντα. πό- 

ὃὲν ἂν οὖν εἰκότως ὑπώπτευον ἄχϑεσϑαί μοι συνόντι; 
καὶ ταῦτα δ᾽ ὅτε πρὸς τοὺς τελευταίους ἔλεγετ᾽ οὐχ 

ὥεσϑε ἀπαγγελεῖν ἡμῖν, κἀνταῦϑα σόφισμα καλὸν 
ἡγούμενον περιήλϑετε πάντας ὑμῶν αὐτῶν κατη- 

γοροῦντες ὅτι πονηροῖς ἑκόντες ὁμιλεῖτε. 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ λέγοντος οὐδὲν ἂν περαίνοιτε 



Ρ. 118. ΚΑΚΟΛΟΓΊΩΝ 61 

πυνϑανόμενοι. πρῶτον μὲν γὰρ εἰδότες ἐρήσεσϑε 
τὸν εἰπόντα μοι πῶς γὰρ οὐκ ἴστε πρὸς ὃν ἐλέγετε 
τὸν λόγον; ἔπειτα κακὸς ἂν εἴην, εἰ ταὐτὰ ποιήσαιμι 

αὐτὸν ἅπερ ἐκεῖνος ὑμᾶς. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
ἐκεῖνος ἡμῖν ἀπήγγελλεν. ἐφ᾽ οἷσπερ ὑμεῖς ἐλέγετε 
πρὸς ἐκεῖνον. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐμοὶ χαριξόμενος ἀπήγ- 

γειλε τοῖς ἐμοῖς ἀναγχαίοις. ὑμεῖς δὲ βλάπτειν ἐμὲ 

βουλόμενον πρὸς ἐκεῖνον ἐλέγετε. καὶ ταῦτα εἶ μὲν 
ἠπίστουν. ἐξελέγχειν ἂν ἐξήτουν᾽ νῦν δὲ (ξυμβαίνει 
γὰρ καὶ ταῦτα τοῖς πρὸ τοῦ καὶ ἐμοὶ δημεῖα ταῦτα 
μὲν ἐκείνων ἐστίν, ἐχεῖνα δὲ τούτων ἱκανά) πρῶτον 
μὲν ἅπαντα δι’ ὑμῶν πράξαντά μὲ περὶ τῆς ϑέσεως 
τοῦ ἵππου πρὸς Ἡγέμαχον., κάμνοντα τὸν ἵππον 

ἀνάγειν με βουλόμενον Ζιόδωρος οὑτοσὶ ἀποτρέπειν 
ἐπειρᾶτο. φάσχων οὐδὲν ἀντιλέξειν περὶ τῶν δώδεκα 

νῶν ΠἜὨολυκλέα. ἀλλ᾽ ἀποδώσειν. τότε λέγων ταῦτα, 

μετὰ τὸν ϑάνατον τοῦ ἵππου κατέστη τελευτῶν ἀντί- 

δικος μετὰ τούτων. λέγων ὡς οὐ δίκαιόν μὲ εἴη κο- 

μίσασϑαν τὸ ἀργύριον. καίτοιγε σφῶν γε αὐτῶν 

κατηγόρουν. εἰ γὰρ ἃ μετὰ τούτων (ἔπραττον ἀδι- 

κουμένῳ μοι μηδὲν ἦν δίκαιον εἰπεῖν. ἦ που καλῶς 
συνέπραττον. καὶ ἐγὼ μὲν ᾧμην. φιλοσοφοῦντας αὖ- 
τοὺς περὶ τοῦ πράγματος ἀντιλέγευν τὸν ἐναντίον 
λόγον οἱ δ᾽ ἄρα οὐκ ἀντέλεγον ἀλλ᾽ ἀντέπραττον, 
καὶ διὰ τοῦτο ἀντέλεγον. ἵνα τὸν ἐμὸν λόγον εἰδείη 

Πολυκλῆς" ἐδηλώϑη γὰρ ταῦτα. παρόντων τῶν διαι- 

τητῶν ὀργιζόμενος ὁ Πολυκλῆς εἶπεν ὅτι καὶ τοῖς 
ἐμοῖς ἐπιτηδείοις ἀδικεῖν δοκοίην. ὡς πρὸς ἐκεῖνον 

λέγοιεν. ἄρά γε ταῦτα ξυμβαίνειν τοῖς ἀπαγγελλομέ- 

ψοις; ὃ γὰρ αὐτὸς ἀπήγγειλεν ὡς τοὺς ὑπὲρ ἐμοῦ 

μέλλοντας λέγειν ἀποτρέπειν φάσλοιτε, τοὺς δέ τινας 
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ἤδη κωλύδσαιτε. καὶ ταῦτα τέ μὲ δεῖ. φανερώτερον 

ἐξελέγχειν ἔτι; φέρε γάρ, ἤδη ποτ᾽ ἐκεῖνος ὅτι Κλει- 
τοδίκου δεηϑεὶς ἐπιλέγειν οὐκ ἔτυχον; οὐ γὰρ δὴ 

παρῆν τούτοις᾽ ἢ τί κέρδος ἦν αὐτῷ διαβάλλειν ἐμὲ 
πρὸς ὑμᾶς οὕτω προθύμως, ὥστε σπουδάσαν πρὸς 

τοὺς ἐμοὺς ἀναγκαίους πλάσασϑαι ταῦτα; 

Γιγνώσχω δὲ νῦν ἤδη καὶ πάλαι ξητοῦντας πρό- 

φασιν. ἡνίκα Θρασύμαχον ὑμᾶς ἐφάδκετε κακῶς λέ- 

γεὺν δι’ ἐμέ. καὶ ἐγὼ μὲν ἠρώτων αὐτὸν εἰ δι’ ἐμὲ 
καχῶς λέγον ΖΔόδωρον᾽ ὃ δὲ τοσοῦτον ὑπερεῖδε τὸ 

δι’ ἐμέ πολλοῦ γὰρ δεῖν ἔφη δι᾿ ὁντινοῦν εἰρηκέναι 
Ζιόδωρον κακῶς. καὶ ταῦτα προθδάγοντος ἐμοῦ πρό- 

ϑυμος ὁ Θρασύμαχος ἦν ἐξελέγχεσϑαι, περὶ ὧν οὗτος 
ἔλεγεν" οὗτος δὲ πάντ᾽ ἂν μᾶλλον διεπράττετο. μετὰ 
τοῦτο Αὐτοχράτης ἐμοῦ παρόντος Θρασυμάχῳ ἔλεγεν 

Εὐρυπτόλεμον αὐτῷ μέμφεσϑαι, φάσκοντα κακῶς ἀκού- 

εὺν ὑπ᾽ αὐτοῦ! τὸν ἀπαγγέλλοντα δὲ εἶναι ΪΜηνόφιλον. 
εὐθὺς δ᾽ ἐχεῖνος ἐπὶ τὸν Μηνόφιλον ἐβάδιξε μετ᾽ 

ἐμοῦ" κἀκεῖνος οὔτε ἀκοῦσαν πώποτε ἔφασκεν οὔτε 
ἀπαγγεῖλαι πρὸς Εὐρυπτόλεμον., καὶ οὐ ταῦτα μόνον. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ διειλέχϑαι πολλοῦ χρόνου. τοιαύτας προ- 
φάσεις προφασιξόμενοι τότε μὲν ἐκ τῆς ἐμῆς καὶ Θρα- 
συμάχου συνουσίας ἐστὲ φανεροί, νῦν δὲ ἐπειδὴ ἔκλε- 
λοίπασιν ὑμᾶς αἱ προφάσεις. ἐλευϑεριώτερόν μὲ κα- 

κῶσαι λείπετε ἤδη οὐδέν. χρῆν μὲν οὖν τότε με 

11 

γιγνώσκειν ὀφειλόμενόν μον ταῦτα παϑεῖν. ὅτε καὶ 
πρὸς ἐμὲ περὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐλέγετε κακῶς" ἔπειτα 

δ΄ 
καὶ περὶ Πολυκλέους, ᾧ νυνὶ βοηϑεῖτε, πάντ᾽ εἴρηκα 

4 

πρὸς ὑμᾶς. κατὰ τί δῆτα ταῦτα (οὐχ) ἐφυλαττόμην; 

εὔηϑές τι ἔπαϑον. ᾧὥμην γὰρ ἀπόϑετος ὑμῖν εἶναι 
φίλος τοῦ μηδὲν ἀκοῦδαιν κακὸν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο, διότι 
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πρὸς ἐμὲ τοὺς ἄλλους ἐλέγετε κακῶς. παρακαταϑήκην 
᾿ἔχων ὑμῶν } παρ᾽ ἑχάστου λόγους πονηροὺς περὶ ἀλ- 
λήλων. 

᾿Εγὼ τοίνυν ἕχὼν ὑμῖν ἐξίσταμαι τῆς φιλίας. ἐπεί 
τοι μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ξημιωϑήσομαι μὴ 
ξυνὼν ὑμῖν" οὐδὲ γὰρ ὠφελούμην ξυνών. πότερον 

γάρ. ὅταν ἡ τί μοι πρᾶγμα, τότε ποϑέσομαι τὸν 
ἐροῦντα καὶ τοὺς μαρτυρήσοντας; καὶ νῦν (δ᾽ ἀντὶ 
μὲν τοῦ λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ τὸν λέγοντα πειρᾶσϑε κω- 
λύειν, ἀντὶ δὲ τοῦ βοηϑεῖν ἐμοὶ καὶ μαρτυρεῖν τὰ 
δίκαια ξύνεστε τοῖς ἐμοῖς ἀντιδίκοις καὶ μαρτυρεῖτε. 

«ὮἢΣ ὡς εὖνοι ὄντες ἐμοὶ τὰ βέλτιστα ἐρεῖτε περὶ 
ἐμοῦ; ἀλλὰ καὶ νῦν ὑμεῖς μὲ μόνον κακῶς λέγετε. τὸ 
μὲν οὖν ἐμὸν οὐκ ἐμποδὼν ὑμῖν ἔσται. τοιοῦτον δ᾽ 
ἄρα πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς πείδσεσϑε, ἐπειδή περ ὑμῖν 

ἔϑος ἐστὶν ἕνα τῶν ξυνόντων ἀεὶ κακῶς λέγειν καὶ 

ποιεῖν" ἐπειδὰν ὑμῖν ἐγὼ μὴ ξυνῶ. πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς 
τρέψεσϑε., χἄπειτα καϑ'᾽ ἕνα ἕχαστον ὑμῖν αὐτοῖς 
ἀπεχϑήσεσϑε, τὸ δὲ τελευταῖον εἷς ὃ λειπόμενος αὐτὸς 
αὑτὸν χαχῶς ἐρεῖ. χερδανῶ δὲ τοσοῦτον. ὅτι πρῶ- 
τος νῦν ὑμῶν ἀπαλλαγεὶς ἐλάχιστα κακῶς ὑφ᾽ ὑμῶν 
πείσομαι" τοὺς μὲν γὰρ χρωμένους ὑμῖν κακῶς καὶ 

λέγετε καὶ ποιεῖτε, τῶν δὲ μὴ χρωμένων οὐδένα 
πώποτε. 

᾽ 9, 

ΎΠῈΡ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. 

Τί ποτὲ διανοηθέντες οἱ ἀντίδικοι τοῦ μὲν πράγ- 
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90. 

ματος παρημελήκασι. τὸν δὲ τρόπον μου ἐπεχείρη-. 

σαν διαβάλλειν; πότερον ἀγνοοῦντες ὅτι περὶ τοῦ 
πράγματος προσήκει λέγειν; ἢ τόδε μὲν ἐπίστανται. 



{0 [ΔΥΣΙΟΥ] ον. 9. 

ἡγούμενον δὲ λήσειν περὶ [τοῦ] παντὸς πλείω λόγον 
ἢ τοῦ προσήκοντος ποιοῦνται; ὅτι μὲν οὐκ ἐμοῦ κατα- 

φρονήσαντες ἀλλὰ τοῦ πράγματος τοὺς λόγους ποι- 

Ἰορεϑένν, σαφῶς ἐπίσταμαι" εἶ μέντοι ὑμᾶς οἴονται δι᾽ 

ἄγνοιαν ὑπὸ τῶν διαβολῶν πεισϑέντας καταψηφι- 
εἴσϑαί μου, τοῦτ᾽ ἂν ϑαυμάδσαιμι. ᾧμην μὲν οὖν, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, περὶ τοῦ ἐγκλήματος. οὐ περὶ τοῦ 

τρόπου τὸν ἀγῶνά μοι προκεῖσϑαι" διαβαλλόντων δέ 

μξ τῶν ἀντιδίκων ἀναγκαῖόν ἐστι περὶ πάντων {τὴν 
ἀπολογίαν ποιήσασϑαι. πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς 
ἀπογραφῆς ὑμᾶς διδάξω. 

᾿“φικόμενος προπέρυσιν εἷς τὴν πόλιν, οὔπω δύο 

μῆνας ἐπιδεδημηκὼς κατελέγην στρατιώτης. αἰσϑό- 

μενος δὲ τὸ πραχϑὲν ὑπετοπούμην εὐθέως ἐπὶ μη- 
δενὶ ὑγιεῖ κατειλέχϑαι. προσελϑὼν οὖν τῷ στρατηγῷ 
ἐδήλωσα ὅτι ἐστρατευμένος εἴην, ἔτυχον δὲ οὐδενὸς 
τῶν μετρίων. προπηλακιξόμενος δὲ ἠγανάκτουν μέν, 

ἡσυχίαν δ᾽ εἶχον. ἀπορούμενος δὲ καὶ συμβουλευ- 
όμενός τινι τῶν πολιτῶν τί χρήσωμαι τῷ πράγματι, 

ἐπυθόμην ὡς καὶ δήσειν μὲ ἀπειλοῖεν, λέγοντες ὅτι 
οὐδὲν ἐλάττω χρόνον Καλλικράτους Πολύαινος ἐνδη- 

μοίη. κἀμοὶ μὲν τὰ προειρημένα διείλεκτο ἐπὶ τῇ 

Φιλίου τραπέξῃ" οἱ δὲ μετὰ Κτησικλέους τοῦ ἄρχον- 

τος. ἀπαγγείλαντός τινος ὡς ἐγὼ λοιδοροῖμι, τοῦ 

νόμου ἀπαγορεύοντος ἐάν τις ἀρχὴν ἐν συνεδρίῳ λοιυ- 

δορῆῇ, παρὰ τὸν νόμον ξημιῶσαι ἠξίωσαν. ἐπιβαλόντες 
δὲ τὸ ἀργύριον πράξασϑαν μὲν οὐκ ἐπεχείρησαν. ἐξι- 
ούσης δὲ τῆς ἀρχῆς γράψαντες εἰς λεύχωμα τοῖς 

ταμίαις παρέδοσαν. οἵδε μὲν τάδε διεπράξαντο" οἱ δὲ 
ταμίαι οὐδὲν ὅμοιον τοῖσδε διανοηϑέντες, ἀνακαλεσά- 

μενον [δὲ] τοὺς παραδόντας τὴν γραφήν, ἐσκοποῦντο 

κὰν ὦ. οὐ 

δι δονω δ διυδοα, ΣὰΣ οὐ ἑυύσν. ....- Σ».ὦ Ὸ 
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τῆς αἰτίας τὴν πρόφασιν. ἀκούσαντες δὲ τὸ γεγενη- 

μένον, ἐννοούμενοι οἷα πεπονθὼς ἦν. τὸ μὲν πρῶτον 

ἔπειϑον αὐτοὺς ἀφεῖναι. διδάσκοντες ὡς οὐκ ἐπιεικὲς 
εἴη τῶν | πολιτῶν τινας διὰ τὰς ἔχϑρας ἀναγράφεσϑαι. 
ἀποροῦντες δὲ μεταπεῖσαι αὐτούς. τὸν παρ᾽ ὑμῶν κίν- 
δυνον ὑποστάντες ἄκυρον τὴν ξημίαν ἔκριναν... .. 

Ὅτι μὲν οὖν ἀφείϑην ὑπὸ τῶν ταμιῶν. ἐπίστασϑε᾽ 
προσήχειν δὲ ἡγούμενος καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν 

ἀπηλλάχϑαι τοῦ ἐγκλήματος. ἔτι πλείονας καὶ νόμους 

καὶ ἄλλας δικαιώσεις παρασχήσομαι. Καί μοι λαβὲ 

τὸν νόμον. 
ΝΟΜΟΣ. 

Τοῦ μὲν νόμου διαρρήδην ἀγορεύοντος τοὺς ἐν 

τῷ συνεδρίῳ λοιδοροῦντας ξημιοῦν ἀκηκόατε ἐγὼ δ᾽ 

ὅτι μὲν οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ ἀρχεῖον, μάρτυρας παρε- 
σχόμην., ἀδίκως δὲ ξημιωϑεὶς οὔτ᾽ ὀφείλω οὔτ᾽ ἐχτεῖσαι 

δίκαιός εἶμι. εἰ γὰρ φανερός εἶμι μὴ ἐλϑὼν εἰς τὸ 
συνέδριον, ὃ δὲ νόμος τοὺς ἐντὸς πλημμελοῦντας ἀγο- 

ρεύει τὴν ξημίαν ὀφείλειν. ἠδικηκὼς μὲν οὐδὲν φαί- 
ψομαι. ἔχϑρᾳ δὲ ἄνευ τούτου παραλόγως ζξημιωϑ είς. 

συνέγνωσαν δὲ καὶ αὐτοὶ σφίσιν ὡς ἠδικηκότες" οὔτε 

γὰρ εὐθύνας. ὑπέσχον. οὔτε εἰς δικαστήριον εἰδσελϑόν- 

τὲς τὰ πραχϑέντα ψήφῳ κύρια κατέστησαν. εἶ δ᾽ οὖν 
ἐξημίωσαν μὲν οἵδε προσηχόντως. ἐκύρωσαν δ᾽ ἐν ὑμῖν 
τὴν ἐπιβολήν, τῶν ταμιῶν ἀφέντων εἰκότως ἂν τοῦ 

ἐγκλήματος ἀπηλλαγμένος εἴην. εἰ μὲν γὰρ {μὴν 

χύριον ἦσαν πράξασϑαι ἢ ἀφεῖναι, ἐννόμως ξημιωϑεὶς 
εὐλόγως ἂν ὥφειλον᾽" εἰ δ᾽ ἔξεστι μὲν αὐτοῖς ἀφεῖς- 
ναι, διδόασι δὲ λόγους ὑπὲρ ὧν ἂν διαχειρίξωσιν, 
εἴ τι ἠδικήκασι, τῆς προσηκούσης ῥᾳδίως δίκης τεύ- 

ξονται. 



18 

14 

1ὅ 

16 

11 

18 

12 ᾿ ἸΔΥΣΙΟΥΊ ον. 9. 

Ὧι μὲν τρόπῳ παρεδόϑην καὶ ἐξημιώϑην, ἐπίστα- 

σϑε᾿ δεῖ δ᾽ ὑμᾶς μὴ μόνον τοῦ ἐγχλήματος τὴν αἰτίαν 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἔχϑρας τὴν πρόφασιν εἰδέναι. Σῶω- 

στράτῳ γὰρ φίλος ἐγενόμην πρότερον μὲν τῆς τού- 
τῶν ἔχϑρας. εἰδὼς δὲ περὶ τὴν πόλιν ἄξιον λόγου 
γεγενημένον. γνώριμος δὲ γενόμενος διὰ τῆς ἐχείνου 

δυναστείας οὔτ᾽ ἐχϑρὸν ἐτιμωρησάμην οὔτε φίλον 

ηὐεργέτησδα᾽ ζῶντος μέν γὰρ καὶ ἀνάγκῃ διὰ τὴν 

ἡλικίαν ἐσχόλαξον, ἐκλιπόντος δὲ τὸν βίον οὔτε λόγῳ 
οὔτε ἔργῳ ἔβλαψα οὐδένα τῶν κατηγορούντων, ἔχω δὲ 

καὶ τοιαῦτα εἰπεῖν, ἐξ ὧν ὠφελοίμην ἂν πολὺ δυκαι- 

ότερον ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων ἢ κακῶς πάσχοιμι. τὴν 
μὲν οὖν ὀργὴν διὰ τὰ προειρημένα συνεστήσαντο. 
προφάσεως οὐδεμιᾶς πρὸς ἔχϑραν ὑπαρχούσης. ὀμό- 

δαντες μὲν οὖν τοὺς ἀστρατεύτους καταλέξειν παρέ- 
βηδαν τοὺς ὅρχους, προὔϑεσαν δὲ τῷ πλήϑει βουλεύ- 

δσασϑαι περὶ τοῦ σώματος. ξημιώσαντες μὲν ὡς τὴν 

ἀρχὴν λοιδοροῦντα, κατολιγωρήσαντες δὲ τοῦ δικαίου, 
βιαζόμενοι βλάπτειν ἐξ ἅπαντος λόγου" τί δ᾽ ἂν 
ἔπραξαν μέλλοντες μεγάλα μὲν ἐμὲ βλάψειν, πολλὰ δ᾽ 
ἑαυτοὺς ὠφελήσειν. οἵτινες οὐδετέρου τούτων ὑπάρ- 
χοντος πάντα περὶ ἐλάττονος ποιοῦνται τοῦ ἀδικεῖν. 
ἀλλὰ γὰρ [εἰ] κατεφρόνησαν τοῦ ὑμετέρου πλήϑους, 

οὐδὲ φοβηϑῆναι τοὺς ϑεοὺς ἠξίωσαν, ἀλλ᾽ οὕτως ὀλι- 
γώρως καὶ παρανόμως προσηνέχϑησαν., ὥστε ἀπολο- 
γήσασϑαι μὲν περὶ τῶν πεπραγμένων οὐδ᾽ ἐπεχείρη- 
αν. τὸ δὲ τελευταῖον, νομίξοντες οὐχ ἱκανῶς μὲ τετι- 

μωρῆσϑαι. τὸ πέρας ἐκ. τῆς πόλεως ἐξήλασαν. διατε- 
ϑέντες δὲ οὕτω παρανόμως καὶ βιαίως. ἐπικρύψασϑαι 
τὴν ἀδικίαν περὶ οὐδενὸς ἐποιήσαντο, παραγαγόντες 

δὲ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν ἠδικηκότα μὲ οὐδὲν ἐπιδει- 



ἕω 
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κνύουσι καὶ λοιδοροῦσι, τοῖς μὲν ἐμοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

οὐ προσηχούσας διαβολὰς ἐπιφέροντες. τοῖς δ᾽ αὑτῶν 
τρόποις τὰς οἴκείας καὶ συνήϑεις. 

Οἵδε μὲν οὖν ἐκ παντὸς [τοῦ] τρόπου προϑυμοῦν- 
ταί μὲ τῇ δίχῃ ἁλῶναι" ὑμεῖς δὲ μήτε ταῖς τούτων 

διαβολαῖς ἐπαρϑέντες ἐμοῦ καταψηφίσησϑε. μήτε τοὺς 

βέλτιον καὶ δικαίως βουλευσαμένους ἀκύρους καταστή- 

δητε. οἱ ταμέανι γὰρ ἅπαντα καὶ κατὰ τοὺς νόμους 
καὶ κατὰ τὸ εἴκὸς ἔπραξαν. (καὶ ἠδικηκότες μὲν οὐ- 
δὲν φαίνονται, λόγον δὲ πλεῖστον τοῦ δικαίου ποιησά- 

μενοι. τούτων μὲν οὖν ἀδικούντων μετρίως [ἂν 

ἠγανάχτουν. ἡγούμενος τετάχϑαν τοὺς μὲν ἐχϑροὺς 

καχῶς | ποιεῖν, τοὺς δὲ φίλους εὖ" παρ᾽ ὑμῶν δὲ τοῦ 
δικαίου στερηϑεὶς πολὺ ἂν μᾶλλον λυπηϑείην. δι᾽ 

ἔχϑραν μὲν γὰρ οὐ δόξω καχῶς πεπονϑέναι. διὰ κα- 

κίαν δὲ τῆς πόλεως. λόγῳ μὲν οὖν περὶ τῆς ἀπογρα- 
φῆς ἀγωνίξομαι,. ἔργῳ δὲ περὶ πολιτείας. τυχὼν μὲν 

γὰρ τῶν δικαίων (πιστεύω δὲ τῇ ὑμετέρᾳ γνώμῃ) 
μείναιμι ἂν (ἐν τῇ πόλει παραχϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶνδε 
εἰ ἀδίκως ἁλοίην, ἀποδραίην ἄν. τίνι γὰρ ἐπαρϑέντα 

ἐλπίδι δεῖ μὲ συμπολιτεύεσϑαι. ἢ τί μὲ χρὴ διανο- 

ηϑέντα, εἰδότα μὲν τῶν ἀντιδίκων τὴν προϑυμίαν. 
ἀποροῦντα δ᾽ ὅϑεν χρὴ τῶν διχαίων τινὸς τυχεῖν; 
περὶ πλείστου οὖν ποιησάμενοι τὸ δίκαιον, καὶ ἐνϑυ- 
μηϑέντες ὅτι χαὶ ὑπὲρ τῶν περιφανῶν ἀδικημάτων 

συγγνώμην ποιεῖσϑε. τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας διὰ τὰς 

ἔχϑρας μὴ περιίδητε͵ ἀδίκως τοῖς μεγίστοις ἀτυχή- 
μασι περιπεσόντας. 
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4 ΔΥΣΙΟΥ Οσ. 10. 

10. 

ΚΑΤΑ ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΥ͂. 

Μαρτύρων μὲν οὐκ ἀπορίαν μοι ἔσεσϑαι δοκῶ. ὦ 
ἄνδρες δικασταί, πολλοὺς γὰρ ὑμῶν ὁρῶ δικάξοντας 

τῶν τότε παρόντων, ὅτε “υσίϑεος Θεόμνηστον εἰσήγ- 

γελλὲ τὰ ὅπλα ἀποβεβληκότα, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, δημηγο- 

θεῖν" ἐν ἐκείνῳ γὰρ τῷ ἀγῶνι τὸν πατέρα μ᾽ ἔφασκεν 
ἀπεχτονέναιν τὸν ἐμαυτοῦ. ἐγὼ δ᾽. εἰ μὲν τὸν ἑαυτοῦ 
μὲ ἀπεχτονέναι ἠτιᾶτο, συγγνώμην ἂν εἶχον αὐτῷ τῶν 

εἰρημένων (φαῦλον γὰρ αὐτὸ καὶ οὐδενὸς ἄξιον ἡγού- 

μην)" οὐδ᾽ εἴ τι ἄλλο τῶν ἀπορρήτων ἤκουσα, οὐκ ἂν 
ἐπεξῆλϑον αὐτῷ (ἀνελευϑέρων γὰρ καὶ λίαν φιλο- 
δίκων εἶναν νομίξω κακηγορίας δικάξεσϑαι)" νυνὶ δὲ 

αἰσχρόν {τέ μοι εἶναι δοκεῖ περὶ τοῦ πατρός. οὕτω 
πολλοῦ ἀξίου γεγενημένου καὶ ὑμῖν καὶ τῇ πόλει. μὴ 

τιμωρήσασϑαι τὸν ταῦτ᾽ εἰρηκότα. καὶ παρ᾽ ὑμῶν εἶ- 

δέναν βούλομαι πότερον δώσειν δίκην, ἢ τούτῳ μόνῳ 

᾿4ϑηναίων ἐξαίρετόν ἐστι καὶ ποιεῖν καὶ λέγειν παρὰ 
τοὺς νόμους ὅ τι ἂν βούληται. 

᾿Εμοὶ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἔτη ἐστὶ {δύο καὶν 
τριάκοντα, ἐξ ὅτου {δ᾽ Σ ὑμεῖς κατεληλύϑατε, εἰκοστὸν 

τουτί. φαίνομαι οὖν τριδκαιδεχέτης ὧν ὅτε ὁ πατὴρ 

ὑπὸ τῶν τριάχοντα ἀπέϑνῃσκε. ταύτην δὲ ἔχων τὴν 

ἡλικίαν οὔτε εἰ ἔστιν ὀλιγαρχία ἠπιστάμην, οὔτε [ἂν] 

ἐχείνῳ ἀδικουμένῳ ἐδυνάμην βοηϑῆσαι. καὶ μὲν δὴ 
οὐκ ὀρϑῶς τῶν χρημάτων ἕνεκα ἐπεβούλευσα «ἂν 
αὐτῷ᾽ ὁ γὰρ πρεσβύτερος ἀδελφὸς Πανταλέων ἅπαντα 
παρέλαβε. καὶ ἐπιτροπεύσας ἡμᾶς τῶν πατρῴων ἀπε- 
στέρησεν, ὥστε πολλῶν ἕνεκα, ὦ ἄνδρες δικασταί, προσ- 
ἥκει μοι αὐτὸν βούλεσϑαν ζῆν. ἀνάγκη μὲν οὖν 
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περὶ αὐτῶν μνησϑῆναι., οὐδὲν δὲ δεῖ πολλῶν λόγων" 

σχεδὸν {ζγὰρ» ἐπίστασϑε ἅπαντες ὅτι ἀληϑῆ λέγω. 
ὅμως δὲ μάρτυρας αὐτῶν παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

» σῶς τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ τούτων μὲν 
οὐδὲν ἀπολογήσεται. ἐρεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς ἅπερ ἐτόλμα 

λέγειν καὶ πρὸς τῷ διαιτητῇ. ὡς οὐκ ἔστι τῶν ἀπορ- 
ρήτων, ἐάν τις εἴπῃ τὸν πατέρα ἀπεκτονέναι" τὸν γὰρ 

ψόμον οὐ ταῦτ᾽ ἀπαγορεύειν, ἀλλ᾽ ἀνδροφόνον οὐκ 

ἐᾶν λέγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες δικασταί, 
οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων «δεῖν» διαφέρεσϑαι ἀλλὰ τῆς 
τούτων διανοίας. καὶ πάντας εἰδέναι ὅτι. ὅσοι (ἀπεκχτό- 

νασί τινας. καὶ ἀνδροφόνοι εἰσί, καὶ ὅσοι» ἀνδροφό- 

ψοι εἰσί, καὶ ἀπεχτόνασί τινας. πολὺ γὰρ (ἂν ἔργον 
ἦν τῷ νομοϑέτῃ ἅπαντα τὰ ὀνόματα γράφειν ὅσα τὴν 
αὐτὴν δύναμιν ἔχει ἀλλὰ περὶ ἑνὸς εἰπὼν περὶ πάν- 
τῶν ἐδήλωσεν. οὐ γὰρ δήπου. ὦ Θεόμνηστε. εἶ μέν 

ἋἋ τίς σε εἴποι πατραλοίαν ἢ μητραλοίαν, ἠξίους ἂν αὖ- 

τὸν ὀφλεῖν σοι δίκην. εἰ δέ τις εἴποι ὡς τὴν τεχοῦ- 

σαν ἢ τὸν φύσαντα ἔτυπτες. ᾧου ἂν αὐτὸν ἀξήμιον 

δεῖν εἶναι ὡς οὐδὲν τῶν ἀπορρήτων εἰρηκότα. ἡδέως ] 
δ᾽ ἄν σου πυϑοίμην (περὶ τοῦτο γὰρ δεινὸς εἶ καὶ 
μεμελέτηκας καὶ ποιεῖν καὶ λέγειν)" εἴ τίς δὲ εἴποι 

ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα. ἐν δὲ τῷ νόμῳ εἴρηται, ..«ξάν τις 

φάσχῃ ἀποβεβληκέναι, ὑπόδικον εἶναι“, οὐκ ἂν ἐδικά- 
ζου αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐξήρχει ἄν σοι ἐρριφέναν τὴν ἀσπέδα 
λέγοντι οὐδέν ὅσον μέλειν; οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτό ἔστι 
ῥῖψαι καὶ ἀποβεβληκέναι᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τῶν ἕνδεκα 

γενόμενος ἀποδέξαιο, εἴ τις ἀπάγοι τινὰ φάσκων ϑοί- 
μάτιον ἀποδεδύσϑαι ἢ τὸν χιτωνίσκον ἐκδεδύσϑαι., 

10 
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ἀλλ᾽ ἀφείης ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅτι οὐ λωποδύτης 

ὀνομάξεται. οὐδ᾽ εἴ τις παῖδα ἐξαγαγὼν ληφϑείη, 
οὐκ ἂν φάσχοις αὐτὸν ἀνδραποδιστὴν εἶναι. εἴπερ 
μαχεῖ τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ μὴ τοῖς ἔργοις τὸν νοῦν 
προσέξεις, ὧν ἕνεχα τὰ ὀνόματα πάντες τίϑενται. Ἔτι 
τοίνυν σκέψασϑε. ὦ ἄνδρες δικασταί" οὑτοσὶ γάρ μοι 
δοκεῖ ὑπὸ ῥᾳθυμίας καὶ μαλακίας οὐδ᾽ εἰς Ἄρειον 
πάγον ἀναβεβηκέναι. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι ἐν 
ἐχείνῳ τῷ χωρίῳ. ὅταν τὰς τοῦ φόνου δίκας δικάξων- 

ται. οὐ διὰ τούτου τοῦ ὀνόματος τὰς διωμοσίας ποι- 

οὔνται, ἀλλὰ δι’ οὗπερ ἐγὼ κακῶς ἀκήκοα" ὁ μὲν γὰρ 
διώκων ὡς ἔχτεινε διόμνυται. ὁ δὲ φεύγων ὡς οὐκ 
ἔχτεινεν. οὐχοῦν ἄτοπον ἂν εἴη τὸν δράσαντ᾽ ἀφεῖ- 
ναν φάσχοντα ἀνδροφόνον εἶναι. ὅτι ὃ διώκων. ὡς 
ἔχτεινε. τὸν φεύγοντα διωμόσατο; τί γὰρ ταῦτα, ὧν 
οὗτος ἐρεῖ. διαφέρει; καὶ αὐτὸς μὲν “υσυϑ'έῳ κακη- 

γορίας ἐδικάσω εἰπόντι σὲ ἐρριφέναν τὴν ἀσπίδα. 
καίτοι περὶ μὲν τοῦ ῥῖψαι οὐδὲν (ἐν) τῷ νόμῳ εἴρη- 

ται. ἐὰν δέ τις εἴπῃ ἀποβεβληκέναι τὴν ἀσπίδα. πεν- 

τακοσίας δραχμὰς ὀφείλειν κελεύει. οὐκ οὖν δεινόν, 

εἶ ὅταν μὲν δέῃ δὲ κακῶς ἀκούσαντα τοὺς ἐχϑροὺς 

τιμωρεῖσϑαι. οὕτω τοὺς νόμους ὥσπερ ἐγὼ νῦν λαμ- 

βάνεις. ὅταν δ᾽ ἕτερον παρὰ τοὺς νόμους εἴπῃς κα- 

κῶς, οὐκ ἀξιοῖς δοῦναι δίκην; πότερον οὕτως σὺ δὲει- 

νὸς εἶ ὥστε. ὅπως ἂν βούλῃ. οἷός τ᾽ εἶ χρῆσϑαι τοῖς 
νόμοις, ἢ τοσοῦτον δύνασαι ὥστε οὐδέποτε οἷει τοὺς 

ἀδικουμένους ὑπὸ τοῦ τιμωρίας τεύξεσϑαι; εἶτ᾽ οὐκ 

αἰσχύνῃ οὕτως ἀνοήτως διακείμενος. ὥστε οὐκ ἐξ ὧν 

εὖ πεποίηκας τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἀδικῶν οὐ δέδω- 
κας δίκην, οἴει δεῖν πλεονεκτεῖν; Καί μον ἀνάγνωθι, 

τὸν νόμον. 
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ΝΟΜΟΣ 

᾿Εγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμᾶς μὲν πάντας 

εἰδέναι ἡγοῦμαι ὅτι ἐγὼ μὲν ὀρϑῶς λέγω. τοῦτον δὲ 

οὕτω σχαιὸν εἶναι ὥστε οὐ δύνασϑαι μαϑεῖν τὰ λεγό- 
μξδνα. βούλομαι οὖν αὐτὸν καὶ ἐξ ἑτέρων νόμων περὶ 

τούτων διδάξαι. ἐάν πῶς ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τοῦ βήματος 
παιδευϑῇ καὶ τὸ λοιπὸν ἡμῖν (μὴ παρέχῃ πράγματα. 

Καί μοι ἀνάγνωϑι τούτους τοὺς νόμους τοὺς Σόλω- 

ψος τοὺς παλαιούς. 

ΝΟΜΟΣ. 4εδέσϑαι δ᾽ ἐν τῇ ποδοκάκκῃ ἡμέρας 
πέντε τὸν πόδα, ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἡλιαία. 

Ἢ ποδοκάχχη αὕτη ἐστίν, ὦ Θεόμνηστε, ὃ νῦν κα- 
λεῖταν ἐν τῷ ξύλῳ δεδέδϑαι. εἰ οὖν ὁ δεϑεὶς ἐξελ- 

ϑὼν ἐν ταῖς εὐθύναις τῶν ἕνδεκα κατηγοροίη ὅτι οὐκ 

ἐν τῇ ποδοχάχχῃ ἐδέδετο ἀλλ᾽ ἐν τῷ ξύλῳ, οὐκ ἂν 
ἠλίϑιον αὐτὸν νομίζοιεν; “4ἐγε ἕτερον νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. ᾿Επεγγυᾶν δ᾽ ἐπιορκήσαντα τὸν ᾿᾽4πόλ- 

λῶω. δεδιότα δὲ δίκης ἕνεκα δρασκάζειν. 
Τοῦτο τὸ ἐπιορχήσαντα ὀμόσαντά ἔστι, τό τε δρα- 

σχάζειν, ὃ νῦν ἀποδιδράσκειν ὀνομάζομεν. 

1ὅ 

10 

17 

Ὅστις δὲ ἀπίλλει τῇ ϑύρᾳ, ἔνδον τοῦ κλέπτου 

ὄντος. 

Τὸ ἀπέλλειν τοῦτο ἀποκλείευν νομέζεται. καὶ μη- 

δὲν διὰ τοῦτο διαφέρου. 
»} Ψ ᾿ -" 9 3 Υ ν}᾽ ῇ Τὸ ἀργύριον στάσιμον ϑεῖναν ἐφ᾽ ὁπόσῳ ἂν βού- 

ληται ὃ δανείζων. 

Τὸ στάσιμον τοῦτό ἐστιν. ὦ βέλτιστε. οὐ ξυγῷ 
ἱστάναι ἀλλὰ τόκον πράττεσϑαν ὁπόσον ἂν βούληται. 
" - ἀνῦυν ΤΥᾺ, οἱ ᾿ - ΄ « τ Ἔτι δ᾽ ἀνάγνωϑι τουτουὶ τοῦ νόμου τὸ τελευταῖον. 

Ὅσαν δὲ πεφασμένως πωλοῦνται. 

καὶ 
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οἴκῆος καὶ βλάβης τὴν δούλην εἶναι ὀφείλειν. 
Πρόδεχε τὸν νοῦν. τὸ μὲν πεφασμένως ἐστὶ 

φανερῶς. πωλεῖσϑαιν δὲ βαδίζειν, τὸ δὲ οἰκῆος ϑερά- 

ποντος. πολλὰ δὲ τοιαῦτα καὶ ἄλλα ἐστίν. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ἀλλ᾽ εἰ μὴ σιδηροῦς ἐστιν, οἴομαι αὐτὸν 

ἔννουν γεγονέναι ὅτι τὰ μὲν πράγματα ταὐτά ἔστι νῦν 
τε καὶ πάλαι, ] τῶν δὲ ὀνομάτων ἐνίοις οὐ τοῖς αὖ- 

τοῖς χρώμεϑα νῦν {τὲ καὶ πρότερον. δηλώσει δέ" 

οἰχήσετὰν γὰρ ἀπιὼν ἀπὸ τοῦ βήματος σιωπῇ. εἶ δὲ 

μή, δέομαι ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ δίκαια ψηφί- 
σασϑαι. ἐνθυμουμένους ὅτι πολὺ μεῖξον κακόν ἔστιν 
ἀκοῦσαί τινα τὸν πατέρα (ἀπεχτονέναι ἢ τὴν ἀσπίδας 

ἀποβεβληκέναι. ἐγὼ γοῦν δεξαίμην ἂν πάδας τὰς 

ἀσπίδας ἐρριφέναν ἢ τοιαύτην γνώμην ἔχειν περὶ τὸν 

πατέρα. 
Οὗτος οὖν ἔνοχος μὲν ὧν τῇ αἰτίᾳ, ἐλάττονος δὲ 

οὔσης αὐτῷ τῆς συμφορᾶς. οὐ μόνον ὑφ᾽ ὑμῶν ἠλε- 

ἤϑη. ἀλλὰ καὶ τὸν μαρτυρήσαντα ἠτίμωσεν. ἐγὼ δὲ 
ἑωρακὼς μὲν ἐκεῖνο τοῦτον ποιήσαντα ὃ καὶ ὑμεῖς 

ἴστε. αὐτὸς δὲ σώσας τὴν ἀσπίδα. ἀκηκοὼς δὲ οὕτως 

ἀνόσιον καὶ δεινὸν πρᾶγμα. μεγίστης δὲ οὔσης μοι 

τῆς συμφορᾶς, εἰ ἀποφεύξεται. τούτῳ δ᾽ οὐδενὸς 
ἀξίας. εἰ κακηγορίας ἁλώσεται, οὐκ ἄρα δίκην παρ᾽ 
αὐτοῦ λήψομαι; τίνος ὄντος ἐμοὶ πρὸς ὑμᾶς ἐγκλή- 
ματος; πότερον ὅτι δικαίως ἀκήχοα; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐ- 

τοὶ φήσαιτε. ἀλλ᾽ ὅτι βελτίων καὶ ἐκ βελτιόνων ὁ 
φεύγων ἐμοῦ; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀξιώσειεν. ἀλλ᾽ 
ὅτι ἀποβεβληκὼς τὰ ὅπλα δικάξομαν κακηγορίας τῷ 

σώσαντι; ἀλλ᾽ οὐχ οὗτος ὁ λόγος ἐν τῇ πόλει κατε- 

σχκέδασται. ἀναμνήσϑητε δὲ ὅτι μεγάλην καὶ καλὴν 
ἐκείνην δωρειὰν αὐτῷ δεδώκατε: ἐν ἧ τίς οὐκ ἂν 
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ἐλεήσειε Ζιονύσιον, τοιαύτῃ μὲν συμφορᾷ περιπεπτοω- 

. κότα, ἄνδρα δὲ ἄριστον ἐν τοῖς κινδύνοις γεγενημένον. 

ἀπιόντα δὲ ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου λέγοντα ὅτι δυστυ- 

χεστάτην ἐχείνην εἴημεν {τὴν στρατείαν ἐστρατευ- 

μένοι, ἐν ἣ πολλοὶ μὲν ἡμῶν ἀπέϑανον, οἱ δὲ σώσαν- 
τὲς τὰ ὅπλα ὑπὸ τῶν ἀποβαλόντων ψευδομαρτυριῶν 

ἑαλώκασι. κρεῖττον δὲ ἦν αὐτῷ τότε ἀποθανεῖν ἢ οἵ- 
καδ᾽ ἐλϑόντι τοιαύτῃ τύχῃ χρῆσϑαι; μὴ τοίνυν ἀκού- 
σαντά {τεῦ Θεόμνηστον κακῶς τὰ προσήχοντα ἐλεεῖτε, 

καὶ ὑβρίξζοντι καὶ λέγοντι παρὰ τοὺς νόμους συγγνώ- 

μην ἔχετε. τίς γὰρ ἂν ἐμοὶ μείξων ταύτης γένοιτο 
συμφορά. περὶ τοιούτου πατρὸς οὕτως αἰσχρὰς αἰτίας 

ἀχηχοότι; ὃς πολλάχις μὲν ἐστρατήγησε. πολλοὺς δὲ 
καὶ ἄλλους κινδύνους μεϑ’ ὑμῶν ἐκινδύνευσε" καὶ 
οὔτε τοῖς πολεμίοις τὸ ἐχείνου σῶμα ὑποχείριον ἐγέ- 
νετο. οὔτε τοῖς πολίταις οὐδεμίαν πώποτε ὦφλεν εὐ- 

ϑύνην., ἔτη δὲ γεγονὼς ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα ἐν ὀλιγαῤχίᾳ 

δι’ εὔνοιαν τοῦ ὑμετέρου πλήϑους ἀπέϑανεν. ἄρ᾽ 
ἄξιον ὀργισϑῆναν τῷ {τοιαῦτ᾽ » εἰρηκότι καὶ βοηϑῆσαι 

τᾷ πατρί, ὡς καὶ ἐκείνου κακῶς ἀκηκοότος; τί γὰρ 
ἂν τούτου ἀνιαρότερον γένοιτο αὐτῷ. ἢ τεϑνάναι μὲν 
ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν. αἰτίαν δ᾽ ἔχειν ὑπὸ τῶν παίδων 
«ἀνῃρῆσϑαι»; οὗ ἔτι καὶ νῦν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς 
ἀρετῆς τὰ μνημεῖα πρὸς τοῖς ὑμετέροις (ἱεροῖς) ἀνά- 
κειται. τὰ δὲ τούτου καὶ τοῦ τούτου πατρὸς τῆς κα- 

κίας πρὸς τοῖς τῶν πολεμίων" οὕτω σύμφυτος αὐτοῖς 

ἡ δειλία. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσῳ μείξους 
εἰσὶ χαὶ νεανίαι τὰς ὄψεις. τοσούτῳ μᾶλλον ὀργῆς 
ἄξιοί εἶσι. δῆλον γὰρ ὅτι τοῖς μὲν σώμασι δύνανται, 
τὰς δὲ ψυχὰς οὐκ (εὖ ἔχουσιν. 

. ᾿ἀκούω δ᾽ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπὶ τοῦτον 
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τὸν λόγον τρέψεσϑαν. ὡς ὀργισϑεὶς εἴρηκε ταῦτα 
ἐμοῦ μαρτυρήσαντος τὴν αὐτὴν μαρτυρίαν Ζ]ιονυσίῳ.. 

ὑμεῖς δ᾽ τ ρα ἐμέν δέος ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι ὃ νομο- 
ϑέτης οὐδεμίαν ὑπ συγγνώμην δίδωσιν. ἀλλὰ ἕη 

μιοῖ τὸν λέγοντα, ἐὰν μὴ ἀποφαίνῃ ὡς ἔστιν ἀληϑῆ 

τὰ εἰρημένα. ἐγὼ δὲ δὶς ἤδη περὶ τούτου μεμαρτύ- 

οηχα οὐ γάρ πῶ ἤδειν ὅτι ὑμεῖς τοὺς μὲν ἰδόντας 

τιμωρεῖσϑε. τοῖς δὲ ἀποβαλοῦσι συγγνώμην ἔχετε: 

Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω 
λέγειν" ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καταψηφίσασϑαν Θεομνή- 
στου. ἐνθυμουμένους ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο τούτου μεί- 

ζῶν ἀγών μοι. νῦν γὰρ διώχω «μὲν» κακηγορίας, 

τῇ δ᾽ αὐτῇ ψήφῳ φόνου φεύγω τοῦ πατρός. ὃς μό- 

γος. τὐπηέχε τάχιστα ἐδοκιμάσϑην; ἐπεξῆλθον τοῖς οὐϑὰ 

κοντὰ ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ. ὧν μεμνημένον καὶ ἐμοὶ καὶ 

τῷ πατρὶ βοηϑήσατε καὶ τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις 

καὶ τοῖς ὅρκοις οἷς ὀμωμόκατε. 

11. 

Ι ΚΑΤᾺ ΘΕΟΝΝΗΣΤΟΥῪ 8. 
χ) ᾿ ᾿ , 9. 5} : , τ: : 
Οτι μὲν τὸν πατερὰ μ΄ δφαόκεν ἀπεχτονέναι. πολ- 

λοὶ συνοίδασιν ὑμῶν. καὶ μαρτυροῦσι δέ μοι" ὅτι δὲ 

οὐ πεποίηκα" ἔτη γὰρ ἐστί μοι δύο καὶ τριάκοντα, ἐξ 
οὗ δ᾽ ὑμεῖς κατήλϑετε, εἰκοστὸν τουτί. φαίνομαι οὖν 

δωδεχαἕτης ὥν, ὅτε ὁ πατὴρ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπέ- 

ϑνῃόκεν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὅτι ὀλιγαρχία ἦν ἤδειν, οὐδὲ τῷ 
Ν Ὁ κν ἘΠ. 3.5 :) Ν ᾿ 5. ΦΧ -»" ἐ πατρὶ βοηϑεῖν οἱός τ΄ ἦν. ἀλλὰ ΒῊΝ οὐδὲ τῶν χρη- 

μάτων ἕνεχα ἐπεβούλευσα αὐτῷ" ὁ γὰρ ἀϑεαβ υϑῦ9 

ἀδελφὸς πάντα λαβὼν ἀπεστέρησεν ἡμᾶς. 

Ἴσως δ᾽ ἐρεῖ ὡς οὐκ ἔστι τῶν ἀπορρήτων, ἐάν τις 
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φῇ τὸν πατέρα ἀπεχτονέναι" τὸν γὰρ νόμον οὐ ταῦτ᾽ 
᾿ 3 ’ 9 3 9 ἤ 3 5.» , Ἂ Ἁ ἀπαγορεύειν. ἀλλ᾽ ἀνδροφόνον οὐκ ἐᾶν λέγειν. ἐγὼ 

δ᾽ οἶμαι δεῖν οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων διαφέρεσϑαι. 
ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν ἔργων διανοίας, καὶ πάντας εἰἶδέ- 

Ὡ δ ῇ 9 Ϊ. ἃ 9 4 ναὶ ὅτι ὁπόσον ἀπεχτόνασί τινας. καὶ ἀνδροφόνοι 
- 9 “- 3 Ἁ ἊΨ 3 ᾿' Ἁ τῶν αὐτῶν εἰσι. καὶ ὅσον ἀνδροφόνοι τινός, καὶ 

ἀπεχτόνασι τοῦτον. πολὺ γὰρ ἂν ἔργον εἴη τῷ νο- 

μοϑέτῃ πάντα γράφειν τὰ ὀνόματα, ὅσα τὴν αὐτὴν 

δύναμιν ἔχει" ἀλλὰ περὶ ἑνὸς εἰπὼν περὶ πάντων ἐ 
ἐδήλωσεν. οὐ γὰρ δήπου ἐὰν μέν τις πατραλοίαν ἢ 

μητραλοίαν καλῇ δε. ὑπόδικός ἐστιν. ἐὰν δέ τις τὴν 

τεχοῦσαν ἢ τὸν φυτεύσαντα τύπτειν φῇ». ἀξήμιος 

ἔσται. καὶ ἐάν τις εἴπῃ ῥίψασπιν,. ἀϑῷῶος ἔσται" τὸν 
4 4 

γὰρ νόμον. ἐάν τις εἴπῃ ἀποβεβληκέναι τὴν ἀσπίδα, 
ἤ 9 3 γ: Ψὕ ῶ..ν “- ᾽ 7 ζημίαν τάττειν, ἀλλ΄ οὐκ ἄν τις ῥῖἴῖψαν φῇ αὐτήν. 

ὁμοίως δ᾽ ἂν καὶ τῶν ἕνδεκα γενόμενος οὐκ ἂν ἀπε- “ ἱ 
δέχου τὸν ἀπαγόμενον. ὅτι ϑοιμάτιον ἐξέδυξ τινος 

ἢ τὸν χιτωνίσκον. εἶ μὴ λωποδύτην ὠνόμαζεν. οὐ δ᾽ 

εἴ τις παῖδ᾽ ἐξῆγεν. ὡς ἀνδραποδιστήν" καὶ αὐτὸς 
μὲν ἐδιχάσω κακηγορίας τῷ εἰπόντι δὲ ῥῖψαι τὴν 
ἀσπίδα. χαίτον ἐν τῷ νόμῳ οὐ γέγραπται. ἀλλ᾽ ἐάν 

τις φῇ ἀποβεβληκέναι. πῶς οὖν οὐ δεινόν. ἐὰν μέν 
τις σὲ εἴπ ὶ ἥμους ἐκλαμβάνε ὕ δ ς σὲ εἴπῃ. τοὺς νόμους ἐκλαμβάνειν οὕτως ὥσπερ 
ἜΣΚΕ - ἃ » Ἁ 9 ͵ ΘᾺ 3 » 
ἐγὼ νῦν. χαὶ τιμωρεῖσϑαν τοὺς ἐχϑρούς. ἐὼν δ᾽ αὐ- 

τὺς εἴπῃς. οὐκ ἀξιοῦν δοῦναι δίκην; βοηϑήσατε οὖν 
μοι. ἐνθυμούμενοι ὅτι μεῖξόν ἐστι κακὸν (ἀκοῦσαι 

τὸν πατέρα ἀπεχτονέναν ἢ τὴν ἀσπίδα ῥῖψαι. ἐγὼ 

γοῦν δεξαίμην (ἂν) πάσας ἀποβεβληκέναι ἢ τοιαύτην 
γνώμην περὶ τὸν πατέρα (ἔχειν). καίτοι γε τοῦτον 

Ἁ ὟΝ 4 - - Ἁ φΦ' » " ᾿ Ψ ᾿ Ψ᾿ 

μὲν ἑώρακα ποιοῦντα. ὡς καὶ ὑμεῖς ἴστε, αὐτὸς ὃ 

ἔσωσα τὴν ἀσπίδα. ὥστε διὰ τί οὐκ ἂν λάβοιμι δίκην 
Τιβϑιαβ. Εἰ. τΐ που. , 0 
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9 3 “- Ψ 93 ; ΓΝ φ ἐφ 

8 παρ αὐτοῦ: τίνος δγκλήματος μου ὄντος; πότερον ὡς 

10 

ΤΙ 

12 

δικαίως ἤκουσα; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ φήσαιτε. ἀλλ᾽ 
ὡς βελτίων οὗτος; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀξιώσειεν. 

ἀλλ᾽ ὅτι ἀποβεβληκὼς τὰ ὅπλα σώσαντι δικάξομαι; ἀλλ᾽ 

οὐχ οὗτος ὃ λόγος διέσπαρται κατὰ τὴν πόλεν. μὴ δὴ 

χαχῶς ἀκούοντα τὰ προσήκοντα ἐλεεῖτε, μηδ᾽ ὑβρίξοντί 

τε χαὶ λέγοντι παρὰ τοὺς νόμους συγγνώμην ἔχετε, 
καὶ ταῦτα εἰς ἄνδρα ὃς πολλὰς μὲν στρατηγίας ἐστρα- 

τήγηκε. πολλοὺς δὲ μεϑ᾽ ὑμῶν {κινδύνους κεκχινδύ- 

νευχξε. χαὶ οὔτε τοῖς πολεμίοις ὑποχείριος γέγονεν 

οὔϑ᾽ ὑμῖν εὔϑυναν ὦφλεν. ἑβδομήκοντα δ᾽ ἐτῶν ὧν 
5 9 3 ὔ π ᾿κ δ εἶ Ὁ , 27 ἐπ’ ὀλιγαρχίας ἐτελεύτησε διὰ τὴν ὑμετέραν εὔνοιαν. 

ἄξιον δὲ ὀργισϑῆνανι ὑπὲρ αὐτοῦ τέ γὰρ ἂν τούτου 
Ξ ῇ ») ῇ Ἴ 9 Ἁ ς Ν - 3 - 

ἀνιαρότερον ἀκούσειεν. εἰ τεϑνηκῶς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν 

αἰτίαν ἔχοι ὑπὸ τῶν τέχνων ἀνῃρῆσϑαι; οὗ τῆς ἀρε- 

τῆς τὰ μνημεῖα πρὸς τοῖς ὑμετέροις ἱεροῖς ἀνάκειται. 

τῆς δὲ τούτων κακίας πρὸς τοῖς τῶν πολεμίων. 

Ἐρεῖ δὲ ὡς ὀργισϑεὶς εἴρηκεν. ὑμεῖς δ᾽ ἐνθυ- 
μεῖσϑε ὅτι ὃ νομοϑέἕτης οὐδεμίαν συγγνώμην ὀργῇ δίέ- 

δωσιν. ἀλλὰ ξημιοῖ τὸν λέγοντα. ἐὰν μὴ ἀποδεικνύῃ 

ἀληϑῆ. ἐγὼ δὲ δὶς περὶ τούτου μεμαρτύρηκα" οὐ γὰρ 
,ὕὔ Ω ὑπὸ » Ἁ Ἁ 9 " φ -“ - 

ἤδευν ὅτι ὑμεῖς τοὺς μὲν ἰδόντας τιμωρεῖσϑε., τοῖς 

δὲ ἀποβαλοῦσι συγγνώμην ἔχετε. δέομαι οὖν καταψη- 
’ » »- Ἁ Ἂ ὃ , Α φίσασϑαι [ αὐτοῦ. νυνὶ γὰρ διώκω μὲν κακηγορίας. 

- 3 5 .ω 7 ᾽ὔ 7 »-" τ΄ 

τῇ δ᾽ αὐτῇ ψήφῳ φόνου φεύγω τοῦ πατρός, οὗ μεί- 
ΕΣ ΙΝ ἢ ἋἋ ’ , εἰ ῃ 

ξὼν ἀγὼν οὐκ ἂν γένοιτό μοι. ὃς μόνος δοκιμασϑεὶς 
δι 

τοῖς τριάκοντ᾽ ἐπεξῆλθον ἐν ᾿Ζρείῳ πάγῳ. βοηϑήσατ᾽ 
οὖν χἀκείνῳ χἀμοί. 
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12. 

ΚΑΤΑ ἘΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΆΚΟΝΤΑ, ΟΝ 

ΑΥ̓ΤΟΣ ΕΙΠΕ ΛΥΣΙΑΣ. 
Οὐχ ἄρξασϑαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. τῆς χατηγορίας. ἀλλὰ παύσασϑαν λέγοντι" 

τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεϑος χαὶ τοσαῦτα τὸ πλῆϑος 
᾿Ξ ε 5 οι ’ . ὔ τὺ 

εἴργασται" ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν 

ὑπαρχόντων χατηγορῆδαι. μήτε τἀληϑῆ βουλόμενον 

εἰπεῖν ἅπαντα δύνασϑαι. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἢ τὸν χατήγο- 

ρον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν. τοὐναντίον δὲ 
» ᾿, 1 9 "»-Ὥ Ἁ -»ο΄ ΑΖ μον δοχοῦμεν πείσεσϑαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνφ. 

πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχϑοαν τοὺς χκατηγοροῦν- 

τας ἐπιδεῖξαι. ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας" νυνὶ δὲ 
Ἃ » ΄ ᾿ 7 δ 5 2 » 

παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνϑάνεσϑαι ἥτις ἦν αὐτοῖς 

πρὸς τὴν πόλιν ἔχϑρα. ἀνϑ' ὅτου τοιαῦτα ἐτόλμησαν 
μὴ Ἁ 3 7 9 ’ ς » Ἵ - εἷς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχων οἷ- 

κείας ἔχϑρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

Ενλ΄ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφϑονίας σα, ὑπὲρ τῶν ἰδίων 

ὑπὲρ τῶν ππβόσίων ὀργίξζξεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ 
τι δικασταί, οὔτ᾽ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια 

πράγματα πράξας νῦν ἠνάγχασμαι ὑπὸ τῶν γεγενη- 
μένων τούτου κατηγορεῖν. ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν 

ἀθυμίαν χατέστην. μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ 
ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ. καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγο- 
ρίαν ποιήσομαι" ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς 
ὡς ἂν δύνωμαι δι’ ἐλαχίστων διδάξαι. 

Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσϑη μὲν ὑπὸ Περικλέ- 

ους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσϑαι. ἔτη δὲ τριάκοντα 

ῷὥχησε, καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐχεῖνος 
65 
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δίκην οὔτε ἐδικασάμεϑα οὔτε ἐφύγομεν. ἀλλ᾽ οὕτως 
ἘΘΉΘΝΑ ΄ “ ΄ 2 ᾿ » 
ὡχοῦμεν δημοχρατούμενον ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους 

ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσϑαι. ἐπειδὴ 

δ᾽ οἱ τριάχοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄντες 
εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, φάσχοντες χρῆναι τῶν 

ἀδίκων καϑαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς 
πολίτας ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσϑαι. [καὶ] 

- ’ 9 “-- - ιν 3 δὶ τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων. ὡς ἐγὼ 

περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμε- 
τέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι. Θέογνις γὰρ καὶ Πεί- 

σῶν ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων. ὡς 
5 ἢ - , 9 ’ Ἔ , τῇ 5 

εἶεν τινὲς τῇ πολιτείᾳ ἀχϑόμενον" καλλίστην οὖν εἰναι 
, -“ ᾿ -7-2 - 9 ας 

πρόφασιν τιμωρεῖσϑαι μὲν δοκεῖν. τῷ δ᾽ ξργῷ χρη- 

ματίξεσϑαι᾽ πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσϑαι τὴν 
ἀρχὴν {δὲν δεῖσϑανι χρημάτων. καὶ τοὺς ἀκούοντας 
οὐ χαλεπῶς ἔπειϑον" ἀποχτιννύναν μὲν γὰρ ἀνϑρώ- 

πους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο. λαμβάνειν δὲ χρήματα 
περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλ- 

λαβεῖν. τούτων δὲ δύο πένητας. ἵνα αὐτοῖς ἡ πρὸς 

τοὺς ἄλλους ἀπολογία. ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα 
πέπραχται. ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται. 

ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες. διαλαβόν- 

τες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον. καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἕστι- 

ὥντα κατέλαβον. οὺς ἐξελάσαντες Πείσωνί μὲ παρα- 
διδόασιν" οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ 

ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο. ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώ- 
τῶν εἰ βούλοιτό μὲ σῶσαι χρήματα λαβών" | ὃ δ᾽ 

ἔφασκεν. εἶ πολλὰ εἴη. εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον ἀρ- 
γυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι" ὁ δ᾽ ὡμολόγησε ταῦτα 

ποιήσειν. ἠπιστάμην μὲν οὖν ὅτι οὔτε ϑεοὺς οὔτ᾽ 
ἀνθρώπους νομίξει, ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν παρόντων ἐδόκει Ὺ 

ὴ 
Δ 

" 

ΠῚ 
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μον ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν. 
ἐπειδὴ δὲ ὥμοσεν, ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν 
ἐπαρώμενος. λαβὼν τὸ τάλαντόν μὲ σώσειν. εἰσελϑὼν 

εἷς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοίγνυμι' Πείσων δ᾽ 

αἰσϑόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ τῶν 
ὑπηρετῶν δύο, χαὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ λαβεῖν ἐκέλευσεν. 

ἐπεὶ δὲ οὐχ ὅσον ὡμολόγητο εἶχεν. ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί. ἀλλὰ τρία τάλαντὰ ἀργυρίου καὶ τετρακοσίους 

χυξζιχηνοὺς καὶ ἑκατὸν δαρεικοὺς χαὶ φιάλας ἀργυ- 
οᾶς τέτταρας. ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι δοῦναι. 

ὁ δ᾽ ἀγαπήσεινν μὲ ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσω. 
ἐξιοῦσι δ᾽ ἐμοὶ χαὶ Πείσωνν ἐπιτυγχάνει Μηλόβιός 
τε καὶ Μνησιϑείδης ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου ἀπιόντες. 

καὶ καταλαμβάνουσι πρὸς αὐταῖς ταῖς ϑύραις. καὶ 

ἐρωτῶσιν ὅποι βαδίζοιμεν. ὁ δ᾽ ἔφασκεν εἰς τὰ τοῦ 

ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ, ἵνα καὶ τὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ οἰκίᾳ 
σχέψηται. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐκέλευον βαδίζειν. ἐμὲ δὲ 

μεϑ᾽ αὑτῶν ἀκολουϑεῖν εἷς ΖΙαμνίππου. Πείσων δὲ 

10 

11 

12 

18 

προσελθὼν σιγᾶν μοι παρεκελεύετο χαὶ ϑαρρεῖν. ὡς 
ἥξων ἐκεῖσε. καταλαμβάνομεν δὲ αὐτόϑι Θέογνιν ἕτέ- 

Ψ' 
ρους φυλάττοντα᾽ ᾧ παραδόντες ἐμὲ πάλυν ᾧχοντο. 

ἐν τοιούτῳ δ᾽ ὄντι μοι κινδυνεύειν ἐδόκει, ὡς τοῦ γε 
ἀποϑανεῖν ὑπάρχοντος ἤδη. κχαλέσας δὲ Ζ]άμνιππον 
λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε, ..ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις 
2 ἰν 3 Ψ Ἁ Ἁ - ,» 2 -» 9 3 , 

ὥν, ἥκω δ᾽ εἰς τὴν σὴν οἰκίαν, ἀδικῶ δ᾽ οὐδέν, χρη- 

μάτων δ᾽ ἕνεχα ἀπόλλυμαι. σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί 
΄ ὔ ᾿ “- , . μον πρόϑυμον παράδχου τὴν σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν 

ἐμὴν σωτηρίαν.“ ὃ δ᾽ ὑπέσχετο ταῦτα ποιήσειν. ἐδό- 
κεν δ᾽ αὐτῷ βέλτιον εἶναν πρὸς Θέογνιν μνησϑῆναι" 
ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν. εἴ τις ἀργύριον δὲ- 

' ᾽ ᾿ ἣ , “ 
δοίη. ἐχείνου δὲ διαλεγομένου Θεόγνιδι (ἔμπειρος 

14 

1ὅ 
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γὰρ ὧν ἐτύγχανον τῆς οἰκίας. καὶ ἤδειν ὅτι ἀμφίϑυ- 
οος εἴη) ἐδόκει μοι ταύτῃ πειρᾶσϑαι σωϑῆναι. ἐνϑυ- 

μουμένῳ ὅτι. ἐὰν μὲν λάϑω, σωθήσομαι. ἐὰν δὲ λη- 

φϑῶ. ἡγούμην μέν. εἰ Θέογνις εἴη πεπεισμένος ὑπὸ 

τοῦ Ζαμνίππου χρήματα λαβεῖν. οὐδὲν ἧττον ἀφεϑή- 
σεσϑαι. εἶ δὲ μή. ὁμοίως ἀποθϑανεῖσϑαι. ταῦτα διανο- 

ηϑεὶς ἔφευγον, ἐχείνων ἐπὶ τῇ αὐλείῳ ϑύρᾳ τὴν φυ- 
λακὴν ποιουμένων" τριῶν δὲ ϑυρῶν οὐσῶν. ἃς ἔδει 
μὲ διελθεῖν, ἅπασαι ἀνεῳγμέναν ἔτυχον. ἀφικόμενος 

δὲ εἰς ᾿Δρχένεω τοῦ ναυχλήρου ἐκεῖνον πέμπω εἰς 
ἄστυ. πευσόμενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ" ἥκων δὲ ἔλεγεν 
ὅτι ᾿Ερατοσϑένης αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ λαβὼν εἰς τὸ δε- 

σμωτήριον ἀπαγάγοι. καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσμένος 

τῆς ἐπιούσης νυχτὸς διέπλευσα Μέγαράδε. Πολε- 

μάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα τοὐπ᾽ ἐκείνων 
εἰϑισμένον παράγγελμα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰ- 

τίαν εἰπεῖν δι’ ἥντινα ἔμελλεν ἀποϑανεῖσϑαι" οὕτω 
πολλοῦ ἐδέησε κριϑῆναι καὶ ἀπολογήδσασϑαι. καὶ ἐπειδὴ 

ἀπεφέρετο ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου τεϑνεώς. τριῶν ἡμῖν 

οἰκιῶν οὐσῶν (ἐξ οὐδεμιᾶς εἴασαν ἐξενεχϑῆναι, ἀλλὰ 
κλεισίον μισϑωσάμενοι προὔϑεντο αὐτόν. καὶ πολ- 
λῶν ὄντων ἱματίων αἰτοῦσιν οὐδὲν ἔδοσαν εἰς τὴν 

ταφήν. ἀλλὰ τῶν φίλων ὃ μὲν ἱμάτιον ὃ δὲ προῦκχε- 
φάλαιον ὃ δὲ ὅ τι ἕχαστος ἔτυχεν ἔδωχεν εἰς τὴν 

ἐχείνου ταφήν. καὶ ἔχοντες μὲν ἑπτακοσίας ἀσπίδας 

τῶν ἡμετέρων, ἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον το- 
σοῦτον. χαλκὸν δὲ καὶ κόσμον καὶ ἔπιπλα καὶ ἱμάτια 
γυναικεῖα ὅσα οὐδεπώποτε ᾧοντο χτήσεσϑαι, καὶ ἂν- 

δράποδα εἴκοσι καὶ ἕχατόν, ὧν τὰ μὲν βέλτιστα ἔλα- 
βον. τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τὸ δημόσιον ἀπέδοσαν. εἰς το- 

σαύτην ἀπληστίαν καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο καὶ 
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τοῦ τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο" τῆς γὰρ 
Πολεμάρχου γυναικὸς χρυσοῦς δλιχτῆρας, οὺς ἔχουσα 

ἐτύγχανεν, ὅτε τὸ πρῶτον ἦλϑον εἷς τὴν οἰκίαν, Μη- 
λόβιος ἐκ τῶν ὥτων ἐξείλετο. καὶ οὐδὲ κατὰ | τὸ 

ἐλάχιστον μέρος τῆς οὐσίας ἐλέου παρ᾽ αὐτῶν ἐἔτυγ- 
χάνομεν. ἀλλ᾽ οὕτως εἰς ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα ἔξη- 
μάρτανον, ὥσπερ ἂν ἕτεροι μεγάλων ἀδικημάτων ὁρ- 

γὴν ἔχοντες. οὐ. τούτων ἀξίους γε ὄντας τῇ πόλει, 
ἀλλὰ πάσας {μὲν τὰς χορηγίας χορηγήσαντας. πολλὰς 

δ᾽ εἰσφορὰς εἰσενεγχόντας, κοσμίους δ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 
παρέχοντας καὶ πᾶν τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας. 

ἐχϑοὸν δ᾽ οὐδένα κεχτημένους. πολλοὺς δ᾽ ᾿“ϑηναίων 
ἐχ τῶν πολεμίων λυσαμένους τοιούτων ἠξίωσαν οὐχ 
ὁμοίως μετοικοῦντας ὥσπερ αὐτοὶ ἐπολιτεύοντο. οὗτον 

γὰρ πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν εἷς τοὺς πολεμίους 

ἐξήλασαν. πολλοὺς δ᾽ ἀδίκως ἀποκτείναντες ἀτάφους 
ἐποίησαν. πολλοὺς δ᾽ ἐπιτίμους ὄντας ἀτίμους [τῆς 

πόλεως] κατέστησαν. πολλῶν δὲ ϑυγατέρας μελλούσας 

ἐχδίδοσϑαι ἐκώλυσαν. Καὶ εἰς τοσοῦτόν εἶσι τόλμης 
ἀφιγμένοι ὥσϑ᾽ ἥκουσιν ἀπολογησόμενοι. καὶ λέγουσιν 
ὡς οὐδὲν χαχὸν οὐδ᾽ αἰσχρὸν εἰργασμένοι εἰσίν. ἐγὼ 

δ᾽ ἐβουλόμην ἂν αὐτοὺς ἀληϑῆ λέγειν" μετῆν γὰρ ἂν 
χαὶ ἐμοὶ τούτου τἀγαϑοῦ οὐκ ἐλάχιστον μέρος. νῦν 
δὲ οὔτε πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῖς τοιαῦτα ὑπάρχει οὔτε 

πρὸς ἐμέ᾽ τὸν ἀδελφὸν γάρ μου, ὥσπερ καὶ πρότερον 
εἶπον. ᾿Ερατοσϑένης ἀπέχτεινεν. οὔτε αὐτὸς ἰδίᾳ ἀδι- 
χούμενος οὔτε εἰς τὴν πόλιν ὁρῶν ἐξαμαρτάνοντα, 

ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ παρανομίᾳ προϑύμως ἐξυπηρετῶν. 
ἀναβιβασάμενος δ᾽ αὐτὸν βούλομαι ἐρέσϑαι, ὦ ἄνδρες 
δικασταί. τοιαύτην γὰρ γνώμην ἔχω" ἐπὶ μὲν τῇ τού- 

του ὠφελείᾳ χαὶ πρὸς ἕτερον περὶ τούτου διαλέγεσθαι 

21 

22 

29 

"4 



τ Οι 

2 

28 

29 

88 ΛΥΣΙΟΥ Οσ. 15. 

ἀσεβὲς εἶναι νομίξω, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου βλάβῃ καὶ 

πρὸς αὐτὸν τοῦτον ὅσιον καὶ εὐσεβές. ἀνάβηϑι οὖν 
Ἄ, 9 ’ Ο 2. 9 - 

μουν και ἀποκχριναῖ,. ὁ τὺ ἂν δὲ ξρωτῶ. 

᾿Ἵπήγαγες Πολέμαρχον ἢ οὔ; Τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόν- 

τῶν προσταχϑέντα δεδιὼς ἐποίουν. Ἦσϑα δ᾽ ἐν τῷ 
βουλευτηρίῳ. ὅτε οἱ λόγον ἐγίγνοντο περὶ ἡμῶν: 
Ἣν. Πότερον συνηγόρευες τοῖς κελεύουσιν ἀποχτεῖ- 

ναν ἢ ἀντέλεγες; Αντέλεγον. Ἵνα ἀποθάνωμεν (ἢ μὴ 

ἀποθάνωμεν»; Ἵνα μὴ ἀποϑάνητες. Ἡγούμενος ἡμᾶς 
ἄδικα πάσχειν ἢ δίκαια; "άδικα. 

Εἶτ᾽, ὦ σχετλιώτατε πάντων, ἀντέλεγες μὲν ἵνα 
σώσειας, συνελάμβανες δὲ ἵνα ἀποχτείνῃς; καὶ ὅτε μὲν 
τὸ πλῆϑος ἦν ὑμῶν κύριον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέ- 

3 ’ Ἁ “ ’ ὦ - 9 ’ 

ρας, ἀντιλέγειν φῃς τοῖς βουλομένοις ἡμᾶς ἀπολέσαι, 

ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ σοὶ μόνῳ ἐγένετο καὶ σῶσαν Πολέμαρ- 
χον καὶ μή, εἷς τὸ δεσμωτήριον ἀπήγαγες; εἶϑ᾽ ὅτι 

’ ιφ [4 » Ἁ 9 Ἁ 9 ᾽ 3 “ μέν, ὡς φής, ἀντειπὼν οὐδὲν ὠφέλησας, ἀξιοῖς χρη- 
στὸς νομίζεσϑαι, ὅτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας, οὐκ οἴει 

ἐμοὶ καὶ τουτοισὶ {δεῖν» δοῦναν δίκην; 
Καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο εἰκὸς αὐτῷ πιστεύειν, εἴπερ 

ἀληϑῆ λέγει φάσκων ἀντειπεῖν, ὡς αὐτῷ προδετάχϑη. 
οὐ γὰρ δήπου ἐν τοῖς μετοίκοις πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐλάμβανον. ἔπειτα τῷ ἧττον εἰκὸς ἣν προσταχϑῆναν 
Ἃ Ο’ 9 ’ »" ᾿ Ἃ » 9 ἢ ὅστις ἀντειπών γὲ ἐτύγχανε καὶ γνώμην ἀποδε- 
δειγμένος; τίνα γὰρ εἰκὸς ἦν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι 

ἢ τὸν ἀντειπόντα οἷς ἐκεῖνον ἐβούλοντο πραχϑῆναι; 
Ἔτι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ᾿4ϑηναίοις ἱκανή μοι δοκεῖ 

πρόφασις εἶναι τῶν γεγενημένων εἷς τοὺς τριάκοντα 

ἀναφέρειν τὴν αἰτίαν᾽ αὐτοὺς δὲ τοὺς τριάκοντα, ἐὰν 

εἷς σφᾶς αὐτοὺς ἀναφέρωσι, πῶς ὑμᾶς εἰκὸς ἀποδέ- 

χεσϑαι; εἰ μὲν γάρ τις ἦν ἐν τῇ πόλει ἀρχὴ ἰσχυρο- 
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, δ. ὦ ΕΜ τ 3  γίω , 4 » , τέρα [αὐτῆς]. ὑφ᾽ ἧς αὐτῷ προσετάττετο παρὰ τὸ δί- 

καίον ἀνθρώπους ἀπολλύναι. ἴσως ἂν εἰκότως αὐτῷ 

συγγνώμην εἴχετε" νῦν δὲ παρὰ τοῦ ποτε καὶ λήψεσϑε 

δίκην, εἴπερ ἐξέσται τοῖς τριάκοντα λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ 

τῶν τριάκοντα προσταχϑέντα ἐποίουν, Καὶ μὲν δὴ 
3 9 - Ἷ 3 9 3 -- ς - ῇ . Δ, Ν οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὁδῷ, σῴξειν τε αὐτὸν καὶ 

τὰ τούτοις ἐψηφισμένα παρόν. συλλαβὼν ἀπήγαγεν. 
ὑμεῖς δὲ πᾶσιν ὀργίξεσϑε, ὅσοι εἰς τὰς οἰκίας ἦλϑον 

τὰς ὑμετέρας ξήτησιν ποιούμενον ἢ ὑμῶν ἢ τῶν ὑμε- 

τέρων τινός. καίτοι εἶ χρὴ τοῖς διὰ τὴν ἑαυτῶν σω- 
Ρ ’ 9 , ἤ 4 Φ » τηρίαν ἑτέρους  ἀπολέσασι συγγνώμην ἔχειν. ἐκείνοις 

ν᾿ Ἵ ὺ ὔ ᾿ ᾿ 5 » Χ ἂν δικαιότερον ἔχοιτε᾽ κίνδυνος γὰρ ἣν πεμφϑεῖσι μὴ 

ἐλϑεῖν καὶ καταλαβοῦσιν ἐξάρνοις γενέσϑαι. τῷ δὲ 
᾿Ερατοσϑένει ἐξῆν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἀπήντησεν. ἔπειτα 
δ᾽ 3 ΞΕ ᾿ - Ἁ ϑ γι βιι “Ὅἢ 2 ,) 
ὅτι οὐκ εἰδὲν᾽ ταῦτα γὰρ οὔτ᾽ ἔλεγχον οὔτε βάσανον 
3: Φ ᾿ δ κοντὰ - 3 -» , ἘΠ, ᾽ εἶχεν. ὥστε μηδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν βουλομένων οἷόν τ 

εἶναν ἐξελεγχϑῆναι. χρῆν δέ σε. ὦ ᾿Ερατόσϑενες. εἴ- 
πὲρ ἦσϑα χρηστός, πολὺ μᾶλλον τοῖς μέλλουσιν ἀδί- 

κῶς ἀποϑανεῖσϑαν μηνυτὴν γενέσϑανι ἢ τοὺς ἀδίκως 

ἀπολουμένους συλλαμβάνειν. νῦν δέ σου τὰ ἔργα 
φανερὰ γεγένηται οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ᾽ ὡς ἡδομέ- 

νου τοῖς γιγνομένοις, ὥστε τούσδε ἔκ τῶν ἔργων χρὴ 

μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν λόγων τὴν ψῆφον φέρειν. ἃ ἴσασι ἐ μ, " ΡΟ ΗΠ φέθεέειν. 
γεγενημένα τῶν τότε λεγομένων τεχμήρια λαμβάνοντας, 
ἐπειδὴ μάρτυρας περὶ αὐτῶν οὐχ οἷόν τε παρασχέσϑαι. 

9 Ἁ ῇ 6 »“ -“ δ, ϑῳω ν 3 2 3 Α 9 οὐ γὰρ μόνον ἡμῖν παρεῖναι οὐκ ἐξῆν, ἀλλ᾽ οὐδὲ παρ 
6 » 5 [χά Ἂν ΩΝ , 9 Α ἤ ι᾿ δὶν οἱ αὑτοῖς εἶναι, ὥστ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐστὶ πάντα τὰ κακὰ εἶργασ- 
’ Ἁ ᾿ 3 3 Ἁ ᾿ ς - ’ -Ὕ 

μένοις τὴν πόλιν πάντα τάγαϑα περὶ αὐτῶν λέγειν. τοῦ- 
δ 5 “ Ἂ 3 δ - 5. Η͂ » 

το μέντοι οὐ φεύγω. ἀλλ ὁμολογῶ σοι, εἰ βούλει, ἀν- 

τειπεῖν. ϑαυμάξω δὲ τί ἄν ποτ᾽ ἐποίησας συνειπών. 
ὁπότε ἀντειπεῖν φάσκων ἀπέκτεινας ΠΙολέμαρχον. 
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Φέρε δή, τί ἂν εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄντες ἐτύχετε αὐτοῦ 

ἢ καὶ ὑεῖς; ἀποψηφίσαισϑε; δεῖ γάρ. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ᾿Ερατοσϑένην δυοῖν ϑάτερον ἀποδεῖξαι. ἢ ὡς 

οὐκ ἀπήγαγεν αὐτόν. ἢ ὡς δικαίως τοῦτ᾽ ἔπραξεν. 
οὗτος δὲ ὡμολόγηκεν ἀδίκως συλλαβεῖν, ὥστε ῥᾳδίαν 
ὑμῖν τὴν διαψήφισιν περὶ αὑτοῦ πεποίηκε. Καὶ μὲν 
δὴ πολλοὶ καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ξένων ἥκουσιν εἶσό- 

μενοι τίνα γνώμην περὶ τούτων ἕξετε. ὧν οἱ μὲν 
ὑμέτεροι ὄντες πολῖται μαϑόντες ἀπίασιν ὅτι ἢἣ δίκην. 

δώσουσιν ὧν ἂν ἐξαμάρτωσιν. ἢ πράξαντες μὲν ὧν 
ἐφίενται τύραννοι τῆς πόλεως ἔσονται, δυστυχήσαντες 

δὲ τὸ ἴσον ὑμῖν ἕξουσιν" ὅσοι δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν, 
εἴσονται πότερον ἀδίκως τοὺς τριάκοντα ἐκκηρύττουσιν 

ἐκ τῶν πόλεων ἢ δικαίως. εἰ γὰρ δὴ αὐτοὶ οἱ κακῶς 

πεπονϑότες λαβόντες ἀφήσουσιν, ἦ που σφᾶς (γ᾽) 
αὐτοὺς ἡγήσονται περιέργους ὑπὲρ ὑμῶν τηρουμένους. 

οὐκ οὖν δεινὸν εἰ τοὺς μὲν στρατηγούς. οἱ ἐνίκων 

ναυμαχοῦντες, ὅτε διὰ χειμῶνα οὐχ οἷοί τ᾽ ἔφασαν 

εἶναι τοὺς ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀνελέσϑαι. ϑανάτῳ ἐξη- 
μιώσατε. ἡγούμενον χρῆναι τῇ τῶν τεϑνεώτων ἀρετῇ 

σαρ᾽ ἐχείνων δίκην λαβεῖν, τούτους δὲ, οἱ ἰδιῶται μὲν 

ὄντες καϑ' ὅσον ἐδύναντο ἐποίησαν ἡττηϑῆναι ναυ- 
μιαχοῦντας., ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν. ὃμο- 

λογοῦσιν ἑχόντες πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀπο- 

κτιννύναι. οὐκ ἄρα χρὴ αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖδας ὑφ᾽ 

ὑμῶν ταῖς ἐσχάταις ξημίαις κολάξεσϑαι; 

᾿Εγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἠξίουν ἱκανὰ εἶναι 
τὰ κατηγορημένα μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι 

κατηγορεῖν. ξῶς ἂν ϑανάτου δόξῃ τῷ φεύγοντι ἄξια 
εἰργάσϑαι. ταύτην γὰρ ἐσχάτην δίκην δυνάμεϑα παρ᾽ 
αὐτῶν λαβεῖν. ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πολλὰ χατηγο- 
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θεῖν τοιούτων ἀνδρῶν. οἱ οὐδ᾽ ὑπὲρ ἕνὸς ἑκάστου 

τῶν πεπραγμένων δὶς ἀποθανόντες δίκην δοῦναι δύ- 

γναιντ᾽ ἄν (ἀξίαν. οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο αὐτῷ προ- 

σήχει ποιῆσαι, ὅπερ ἐν τῇδε τῇ πόλει εἰθισμένον ἐστὶ. 
πρὸς μὲν τὰ κατηγορημένα μηδὲν ἀπολογεῖσϑαι. περὶ 

δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν. 
ὑμῖν ἀποδεικνύντες ὡς στρατιῶται ἀγαϑοί εἶσιν. ἢ ὡς 

πολλὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἔλαβον τριηραρχήσαντες. 

«ἢ» πόλεις πολεμίας οὔσας φίλας ἐποίησαν" ἐπεὶ κε- 

λεύετε αὐτὸν ἀποδεῖξαι ὅπου τοσούτους τῶν πολεμίων 

ἀπέχτειναν ὅσους τῶν πολιτῶν. ἢ ναῦς ὅπου τοσαύτας 

ἔλαβον ὅσας αὐτοὶ παρέδοσαν. ἢ πόλιν ἥντινα τοιαύ- 

τὴν προσεχτήσαντο οἵαν τὴν ὑμετέραν κατεδουλώσαντο. 

ἀλλὰ γὰρ ὅπλα τῶν πολεμίων ἐσκύλευσαν (τοσαῦταΣ 
ὅσα περ ὑμῶν ἀφείλοντο. ἀλλὰ τείχη τοιαῦτα εἷλον οἷα 

τῆς ἑαυτῶν πατρίδος κατέσχαψαν᾽" | οἵτινες καὶ τὰ περὶ 

τὴν ᾿Δττικὴν φρούρια καϑεῖλον. καὶ ὑμῖν ἐδήλωσαν 

ὅτι οὐδὲ τὸν Πειραιᾶ Ζακεδαιμονίων προσταττόντων 

περιεῖλον. ἀλλ᾽ ὅτι ἑαυτοῖς τὴν ἀρχὴν οὕτω βεβαι- 

οτέραν ἐνόμιξον εἶναι. 
Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων 

ὑπὲρ αὐτοῦ. πλὴν ὅταν ἐνθυμηϑῶ ὅτι τῶν αὐτῶν 
ἐστιν αὐτούς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάξεσϑαι καὶ τοὺς 
τοιούτους ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ 

πλήϑει τὰ ἐναντία ἔπραξεν. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τετρα- 
χοσίων ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καϑιστὰς ἔφευ- 

γεν ἐξ ἀρ κε ϑνῥου τριήραρχος. καταλιπὼν τὴν ναῦν. 

μετὰ ᾿Ιατροχλέους καὶ ἑτέρων. ὧν τὰ ὀνόματα οὐδὲν 

δέομαι λέγειν. ἀφικόμενος δὲ δεῦρο τἀναντία τοῖς 

βουλομένοις δημοκρατίαν εἶναι ἔπραττε. καὶ τούτων 

μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 
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ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τὸν μὲν τοίνυν μεταξὺ βίον αὐτοῦ παρήσω" ἐπειδὴ 
δὲ ἡ ναυμαχία καὶ ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο. δη- 

μοχρατίας ἔτι οὔσης. ὅϑεν τῆς στάσεως ἦρξαν. πέντε 

ἄνδρες ἔφορον χατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων ἕταί- 

ρῶν, συναγωγεῖς μὲν τῶν πολιτῶν. ἄρχοντες δὲ τῶν 

συνωμοτῶν. ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει πράττον- 

τες ὧν ᾿Ερατοσϑένης καὶ Κριτίας ἦσαν. οὗτοι δὲ 
φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς κατέστησαν. χαὶ ὅ τι 

δέοι χειροτονεῖσϑαι καὶ οὕστινας χρείη ἄρχειν παρήγ- 

γελλον. καὶ εἴ τι ἄλλο πράττειν βούλοιντο. κύριοι ἦσαν" 

οὕτως οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων μόνον ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ 
τούτων πολιτῶν ὄντων ἐπεβουλεύεσϑε ὅπως μήτ᾽ ἀγα- 

ϑὸν μηδὲν ψηφιεῖσϑε πολλῶν τε ἐνδεεῖς ἔσεσϑε. 
τοῦτο γὰρ χαλῶς ἠπίσταντο, ὅτι ἄλλως μὲν οὐχ οἷοί 

τε ἔσονται περιγενέσϑαι. κακῶς δὲ πραττόντων δυνή- 

σονται χαὶ ὑμᾶς ἡγοῦντο τῶν παρόντων κακῶν ἐπι- 

ϑυμοῦντας ἀπαλλαγῆναι περὶ τῶν μελλόντων οὐκ ἐν- 
ϑυμήσεσϑαι. ὡς τοίνυν τῶν ἐφόρων ἐγένετο, μάρτυρας 

ὑμῖν παρέξομαι. οὐ τοὺς τότε συμπράττοντας (οὐ γὰρ 
ἂν δυναίμην), ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ ᾿Ερατοσϑένους ἀκού- 
σαντας. καίτοι εἰ ἐσωφρόνουν κατεμαρτύρουν ἂν αὐὖ- 

τῶν. χαὶ τοὺς διδασκάλους τῶν σφετέρων ἁμαρτημάτων 

σφόδρ᾽ ἂν ἐκόλαξον, καὶ τοὺς ὕρκους, εἶ ἐσωφρόνουν. 

οὐχ ἂν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν πολιτῶν καχοῖς πιστοὺς ἐνό- 
μιξον, ἐπὶ δὲ τοῖς τῆς πόλεως ἀγαϑοῖς ῥᾳδίως παρέ- 

βαινον. πρὸς μὲν οὖν τούτους τοσαῦτα λέγω, τοὺς δὲ 

μάρτυράς μοι κάλει. Καὶ ὑμεῖς ἀνάβητε. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηχόατε. τὸ δὲ τελευταῖον 

εἰς τὴν ἀρχὴν καταστὰς ἀγαϑοῦ μὲν οὐδενὸς μετέσχεν, 
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ἄλλων δὲ πολλῶν. καίτοι εἴπερ ἣν ἀνὴρ ἀγαϑός, ἐχρῆν 
αὐτὸν πρῶτον μὲν μὴ παρανόμως ἄρχειν. ἔπειτα τῇ 

βουλῇ μηνυτὴν γίγνεσθαι περὶ τῶν εἰσαγγελιῶν ἁπα- 

σῶν. ὅτι ψευδεῖς εἶεν. καὶ Βάτραχος καὶ Αἰσχυλίδης οὐ 
τἀληϑῆ μηνύουσιν. ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα πλα- 

σϑέντα εἰσαγγέλλουσι. συγχείμενα ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν 
- 
9 βλάβῃ. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσον κακόνοι 

ἦσαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει. οὐδὲν ἔλαττον εἶχον σιω- 
πῶντες" ἕτερον γὰρ ἦσαν οἱ λέγοντες καὶ πράττοντες 

ὧν οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν μείξω κακὰ γενέσϑαι τῇ πόλει. 
ὁπόσοι δ᾽ εὖνοί φασιν εἶναι. πῶς οὐχ ἐνταῦϑα ἔδει- 

3 Ἁ , ’ Ἁ Ἁ 2 ἕαν. αὐτοί τε τὰ βέλτιστα λέγοντες καὶ τοὺς ἐξαμαο- 
τάνοντας ἀποτρέποντες; 

Ἴσως δ᾽ ἂν ἔχοι εἰπεῖν ὅτι ἐδεδοίκει. καὶ ὑμῶν 
- ἣΝ 14 ς χ μΗ Ω Χ ΄ὔ τοῦτο ἐνίοις ἱκανὸν ἔσται. ὅπως τοίνυν μὴ φανήσεται 

9 - Ζ “ 4 »} Ἷ τ μη Ἁ , ἐν τῷ λόγῳ τοῖς τριάκοντα ἐναντιούμενος" εἶ δὲ μή. 
- - “᾿ -»- -» 

ἐνταυθοῖ δῆλος ἔσται ὅτι ἐκεῖνά τὲ αὐτῷ ἤρεσκε, καὶ 

τοσοῦτον ἐδύνατο ὥστε ἐναντιούμενος μηδὲν χαχὸν 

παϑεῖν ὑπ᾽ αὐτῶν. χρῆν δ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας 

σωτηρίας ταύτην τὴν προϑυμίαν ἔχειν. ἀλλὰ μὴ ὑπὲρ 
, κι 2 ΟΡ τ ρῳ ᾿ 5ω» ") 2 Ἐ΄ 

Θηραμένους. ὃς εἰς ὑμᾶς πολλὰ ἐξήμαρτεν. ἀλλ᾽ οὗ- 

τος τὴν μὲν πόλιν ἐχϑρὰν ἐνόμιξεν εἶναι. τοὺς δ᾽ 
ὑμετέρους ἐχϑροὺς φίλους. ὡς ἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ 

πολλοῖς τεχμηρίοις παραστήσω. | καὶ τὰς πρὸς ἀλλή- 
λους διαφορὰς οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἑαυτῶν 

49 

δ0 

51 

γιγνομένας, ὁπότεροι τὰ πράγματα πράξουσι καὶ τῆς 

πόλεως ἄρξουσιν. εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων ἐστα- 

σίαζον, ποῦ χάλλιον [ἂν] ἦν ἀνδρὶ ἄρχοντι. ἢ Θρα- 
συβούλου Φυλὴν κατειληφότος. τότε ἐπιδείξασϑαι τὴν 

αὑτοῦ εὔνοιαν; ὁ δ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπαγγείλασϑαί τι ἢ 

πρᾶξαι ἀγαϑὺν πρὸς τοὺς ἐπὶ Φυλῇ, ἐλϑὼν μετὰ τῶν 

52 
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συναρχόντων εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Ελευσῖνάδε τριακοσί- 

ους τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν εἰς τὸ δεσμωτήριον. καὶ 
μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων ϑάνατον κατεψηφίσατο. 

᾿Επειδὴ δὲ εἰς τὸν Πειραιᾷ ἤλϑομεν καὶ αἱ ταραχαὶ 

γεγενημέναι ἦσαν καὶ περὶ τῶν διαλλαγῶν οἱ λόγοι 
ἐγίγνοντο, πολλὰς ἕκάτεροι ἐλπίδας εἴχομεν πρὸς ἀλ- 

λήλους ἔσεσϑαι. ὡς ἀμφότεροι ξδειξᾶν. οἱ μὲν γὰρ 

ἐκ Πειραιῶς κρείττους ὄντες εἴασαν αὐτοὺς ἀπελϑεῖν" 

οἱ δὲ εἰς τὸ ἄστυ ἐλθόντες τοὺς μὲν τριάκοντα ἐξέ- 

βαλον πλὴν Φείδωνος καὶ ᾿Ερατοσϑένους., ἄρχοντας δὲ 

τοὺς ἐχείνοις ἐχϑίστους εἵλοντο, ἡγούμενοι δικαίως ἂν 

ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούς τὲ τριάχοντα μισεῖσϑαι καὶ τοὺς 

ἐν Πειραιεῖ φιλεῖσϑαι., τούτων τοίνυν Φείδων [ὁ τῶν 

τριάκοντα] γενόμενος καὶ ᾿Ἱπποχλῆς καὶ ᾿Επιχάρης ὃ 

“Δαμπτρεὺς καὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντιώτατοι, 

Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ {(χαὶΣ τῇ ἐκείνων ἑἕταιρείᾳ, ἐπειδὴ 
αὐτοὶ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν. πολὺ μείζω στάσιν 
καὶ πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ τοῖς ἐξ ἄστεως 

ἐποίησαν: ᾧ καὶ φανερῶς ἐπεδείξαντο ὅτι οὐχ ὑπὲρ 

τῶν ὃν Πειραιεῖ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῶν ἀδίκως ἀπολλυμένων 
ἐστασίαζον. οὐδ᾽ οἱ τεϑνεῶτες αὐτοὺς ἐλύπουν οὐδ᾽ 

οἱ μέλλοντες ἀποϑανεῖσϑαι. ἀλλ᾽ οἱ μεῖξον δυνάμενοι 

καὶ ϑᾶττον πλουτοῦντες. λαβόντες γὰρ τὰς ἀρχὰς καὶ 

τὴν πόλιν ἀμφοτέροις ἐπολέμουν, τοῖς τὲ τριάχοντα 

πάντα καχὰ εἰργασμένοις καὶ ὑμῖν πάντα κακὰ πεπον- 

ϑόσι. καίτοι τοῦτο πᾶσι δῆλον ἦν. ὅτι εἶ μὲν ἐκεῖνοι. 
δικαίως ἔφευγον. ὑμεῖς ἀδίκως. εἰ δ᾽ ὑμεῖς δικαίως. οἱ 

τριάκοντα ἀδίκως" οὐ γὰρ δὴ ἑτέρων ἔργων αἰτίαν 

λαβόντες ἐκ τῆς πόλεως ἐξέπεσον, ἀλλὰ τούτων. ὥστε 

σφόδρα χρὴ ὀργίξεσϑαι. ὅτι Φείδων αἱρεϑεὶς ὑμᾶς 
διαλλάξαι καὶ χαταγαγεῖν τῶν αὐτῶν ἔργων ᾿᾽Ερατο- 
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σϑένει μετεῖχε καὶ τῇ αὐτῇ γνώμῃ τοὺς μὲν κρείττους 
αὑτῶν δι’ ὑμᾶς κακῶς ποιεῖν ἕτοιμος ἦν, ὑμῖν δὲ 
ἀδίκως φεύγουσιν οὐκ ἠϑέλησεν ἀποδοῦναι τὴν πόλιν. 

ἀλλ᾽ ἐλθὼν εἰς Δακεδαίμονα ἔπειϑεν αὐτοὺς στρατεύ- 
εὄσϑαι. διαβάλλων ὅτι Βοιωτῶν ἡ πόλις ἔσται. καὶ 

ἄλλα λέγων οἷς ᾧετο πείσειν μάλιστα. οὐ δυνάμενος δὅ9 

δὲ τούτων τυχεῖν. εἴτε καὶ τῶν ἱερῶν ἐμποδὼν ὄντων 

εἶτε χαὶ αὐτῶν οὐ βουλομένων. ἑκατὸν τάλαντα ἐδα- 
νείσατο. ἵνα ἔχοι ἐπικούρους μισϑοῦσϑαι., καὶ “ύσαν- 

δρον ἄρχοντα ἠτήσατο., εὐνούστατον μὲν ὄντα τῇ ὀλι- 
γαρχίᾳ. κακονούστατον δὲ τῇ πόλει. μισοῦντα δὲ μά- 
λισταὰ τοὺς ἐν Πειραιεῖ. μισϑωσάμενοι δὲ πάντας 60 

ἀνθρώπους ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῆς πόλεως. χαὶ πόλεις ἐπά- 
γοντες. χαὶ τελευτῶντες “ακεδαιμονίους χαὶ τῶν συμ- 
μάχων ὁπόσους ἐδύναντο πεῖσαι. οὐ διαλλάξαι ἀλλ᾽ 
ἀπολέσαι. παρεσκευάζοντο τὴν πόλιν εἰ μὴ δι’ ἄνδρας 

ἀγαϑούς., οἷς ὑμεῖς δηλώσατε παρὰ τῶν ἐχϑρῶν δίκην 

λαβόντες. ὅτι χαὶ ἐκείνοις χάριν ἀποδώσετε. ταῦτα δὲ 61 

ἐπίστασϑε μὲν καὶ αὐτοί, καὶ {(οὐκὺ οἱδ᾽ ὅτι δεῖ μάρ- 

τυρας παρασχέσϑαι᾽ ὅμως δέ; ἐγώ τε γὰρ δέομαι ἀνα- 

παύσασϑαι. ὑμῶν τ᾽ ἐνίοις ἥδιον ὡς πλείστων τοὺς 

αὐτοὺς λόγους ἀκούειν. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Φέρε δὴ καὶ περὶ Θηραμένους ὡς (ἂν) δύνωμαι 63 

διὰ βραχυτάτων διδάξω. δέομαι δ᾽ ὑμῶν ἀκοῦσαι ὑπέρ 

τ᾽ ἐμαυτοῦ χαὶ τῆς πόλεως. καὶ μηδενὶ τοῦτο παρα- 
στῇ. ὡς ᾿Ερατοσϑένους κινδυνεύοντος Θηραμένους 

χατηγορῶ. πυνϑάνομαι γὰρ ταῦτα ἀπολογήσεσϑαι 

αὐτόν, ὅτι ἐχείνῳ φίλος ἦν καὶ τῶν αὐτῶν ἔργων 

μετεῖχε. χαίτοι σφόδρ᾽ ἂν αὐτὸν οἶμαι [ μετὰ Θεμι-. 68. 
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στοχλέους πολιτευόμενον προσποιεῖσϑαι πράττειν ὅπως 

οἰκοδομηϑήσεται τὰ τείχη. ὁπότε χαὶ μετὰ Θηραμένους 

ὅπως καϑαιρεϑήσεται. οὐ γάρ μοι δοκοῦσιν ἴσου ἄξιοι 

γεγενῆσϑαι" ὃ μὲν γὰρ “ακεδαιμονίων ἀκόντων ᾧχο- 
δόμησεν αὐτά, οὗτος δὲ τοὺς πολίτας ἐξαπατήσας 
καϑεῖλε. περιέστηκεν οὖν τῇ πόλει τοὐναντίον ἢ ὡς 

εἰκὸς ἦν. ἄξιον μὲν γὰρ (ἦν) καὶ τοὺς φίλους τοὺς 
Θηραμένους προσαπολωλέναι, πλὴν εἴ τις ἐτύγχανεν 
ἐχείνῳ τἀναντία πράττων" νῦν δὲ ὁρῶ τάς τε ἀπολογίας 

εἰς ἐχεῖνον ἀναφερομένας, τούς τ᾽ ἐχείνῳ συνόν- 
τας τιμᾶσϑαι πειρωμένους. ὥσπερ πολλῶν ἀγαϑῶν 

αἰτίου ἀλλ᾽ οὐ μεγάλων χαχῶν γεγενημένου. ὃς 

πρῶτον μὲν τῆς προτέρας ὀλιγαρχίας αἰτιώτατος ἐγέ- 

γνετο. πείσας ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τῶν τετραχοσίων πολιτείαν 

δὁλέσϑαι. χαὶ ὃ μὲν πατὴρ αὐτοῦ τῶν προβούλων ὧν 

ταὔτ᾽ ἔπραττεν. αὐτὸς δὲ δοχῶν εὐνούστατος εἶναι 
τοῖς πράγμασι στρατηγὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ἠρέϑη. καὶ ἕως 

μὲν ἐτιμᾶτο. πιστὸν ἑαυτὸν [τῇ πόλει] παρεῖχεν" ἐπειδὴ 

δὲ Πείσανδρον μὲν καὶ Κάλλαισχρον καὶ ἑτέρους ἑώρα 

προτέρους αὑτοῦ γιγνομένους, τὸ δὲ ὑμέτερον πλῆϑος 

οὐχέτι βουλόμενον τούτων ἀχροᾶσϑαι, τότ᾽ ἤδη διά τε 

τὸν πρὸς ἐχείνους φϑόνον χαὶ τὸ παρ᾽ ὑμῶν δέος 
μετέσχε τῶν ᾿“ριστοχράτους ἔργων. βουλόμενος δὲ 

τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει δοκεῖν πιστὸς εἶναι ᾿Δντιφῶντα καὶ 
᾿Αρχεπτόλεμον φιλτάτους ὄντας αὑτῷ κατηγορῶν ἀπέ- 

χτεινεν. εἰς τοσοῦτον δὲ κακίας ἦλϑεν, ὥστε ἅμα μὲν 

διὰ τὴν πρὸς ἐχείνους πίστιν ὑμᾶς κατεδουλώσατο. 

διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς τοὺς φίλους ἀπώλεσε. τιμώ- 

μενος δὲ καὶ τῶν μεγίστων ἀξιούμενος, αὐτὸς ἐπαγ- 

γειλάμενος σώσειν τὴν πόλιν αὐτὸς ἀπώλεσε, φάσκων 
πρᾶγμα ηὑρηκέναι μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον., ὑπέσχετο 
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δὲ εἰρήνην ποιήσειν μήτε ὅμηρα δοὺς μήτε τὰ τείχη 

χαϑελὼν μήτε τὰς ναῦς παραδούς" ταῦτα δὲ εἰπεῖν 

μὲν οὐδενὶ ἠϑέλησεν. ἐκέλευσε δὲ αὑτῷ πιστεύειν. 

ὑμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. πραττούσης μὲν τῆς ἂν 69 
᾿Δρείῳ πάγῳ βουλῆς σωτήρια. ἀντιλεγόντων δὲ πολ- 

λῶν Θηραμένει. εἰδότες δὲ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι ἄνϑρο- 

ποι τῶν πολεμίων ἕνεκα τἀπόρρητα ποιοῦνται, ἐκεῖ- 

νος δ᾽ ἐν τοῖς αὑτοῦ πολίταις οὐκ ἠϑέλησεν εἰπεῖν 

ταῦϑ'᾽ ἃ πρὸς τοὺς πολεμίους ἔμελλεν ἐρεῖν. ὅμως 
ἐπετρέψατε αὐτῷ πατρίδα χαὶ παῖδας καὶ γυναῖκας 

καὶ ὑμᾶς αὐτούς. ὁ δὲ ὧν μὲν ὑπέσχετο οὐδὲν ἔπρα- τὸ 
ξεν, οὕτως δὲ ἐνετεϑύμητο ὡς χοὴ μικρὰν καὶ ἀσϑενῆ 
γενέσϑαι τὴν πόλιν. ὥστε περὶ ὧν οὐδεὶς πώποτε 
οὔτε τῶν πολεμίων ἐμνήσϑη οὔτε τῶν πολιτῶν ἤλπιδε. 

ταῦϑ'᾽ ὑμᾶς ἔπεισε πρᾶξαι. οὐχ ὑπὸ “ακεδαιμονίων 
ἀναγχαξόμενος. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐκείνοις ἐπαγγελλόμενος. 

τοῦ τὲ Πειραιῶς τὰ τείχη περιελεῖν καὶ τὴν ὑπάρχου- 
ὅαν πολιτείαν καταλῦσαι. εὖ εἰδὼς ὅτι. εἰ μὴ πασῶν 
τῶν ἐλπίδων ἀποστερηϑήσεσϑε. ταχεῖαν παρ᾽ αὐτοῦ 

.. τὴν τιμωρίαν κομιεῖσθε. καὶ τὸ τελευταῖον, ὦ ἄνδρες τίι 
δικασταί. οὐ πρότερον εἴασε τὴν ἐκκλησίαν γενέσϑαι. 

ξἕξως ὃ ὡμολογημένος ὑπ᾽ ἐκείνων καιρὸς ἐπιμελῶς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐτηρήϑη. καὶ μετεπέμψατο μὲν τὰς μετὰ 

“υσάνδρου ναῦς ἔκ Σάμου, ἐπεδήμησε δὲ τὸ τῶν πο- 
λεμίων στρατόπεδον. τότε δὲ τούτων ὑπαρχόντων, καὶ 12 

παρόντος Δυσάνδρου καὶ Φιλοχάρους καὶ Μιλτιάδου. 

περὶ τῆς πολιτείας τὴν ἐχκλησίαν ἐποίουν. ἵνα μήτε 

ῥήτωρ αὐτοῖς μηδεὶς ἐναντιοῖτο μηδὲ διαπειλοῖτο 
ὑμεῖς τὲ μὴ τὰ τῇ πόλει συμφέροντα ἕλοισϑε. ἀλλὰ 

τἀχείνοις δοχοῦντα ψηφίδσαισϑε. ἀναστὰς δὲ Θηρα- 18 

μένης ἐχέλευσεν ὑμᾶς τριάχοντα ἀνδράσιν ἐπιτρέψαι 
Τβιαβ. Ἐ, τηΐῃου. γ 
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τὴν πόλιν καὶ τῇ πολιτείᾳ χρῆσϑαι ἣν Ζ;ρακοντίδης 
ἀπέφαινεν. ὑμεῖς δ᾽ ὅμως καὶ οὕτω διακείμενοι ἐϑο- 

ουβεῖτε ὡς οὐ ποιήδοντες ταῦτα᾽ ἐγιγνώσκετε γὰρ ὅτι 

περὶ δουλείας καὶ ἐλευϑερίας ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἠκ- 
κλησιάξετε. Θηραμένης δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. (καὶ 
τούτων ὑμᾶς αὐτοὺς [ μάρτυρας παρέξομαι) εἶπεν ὅτι 
οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ὑμετέρου ϑορύβου. ἐπειδὴ πολ- 

λοὺς μὲν ᾿4ϑηναίων εἰδείη τοὺς τὰ ὅμοια πράττοντας 

αὑτῷ, δοχοῦντα δὲ “υσάνδρῳ καὶ “ακεδαιμονίοις λέ- 
γοι. μετ᾽ ἐκεῖνον δὲ “ύδσανδρος ἀναστὰς ἄλλα τε 
πολλὰ εἴπε καὶ ὅτι παρασπόνδους ὑμᾶς ἔχοι. καὶ ὅτι 
οὐ περὶ πολιτείας ὑμῖν ἔσται ἀλλὰ περὶ σωτηρίας. εἰ 
μὴ ποιήσεϑ᾽ ἃ Θηραμένης κελεύει. τῶν δ᾽ ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ ὅσοι ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἦσαν, γνόντες τὴν παρα- 

σκευὴν καὶ τὴν ἀνάγκην, οἱ μὲν αὐτοῦ μένοντες ἧσυ- 

χίαν ἦγον, οἱ δὲ ᾧχοντο ἀπιόντες, τοῦτο γοῦν σφίσιν 
αὐτοῖς συνειδότες. ὅτι οὐδὲν κακὸν τῇ πόλει ἐψηφί- 
σαντο" ὀλίγοι δέ τινες καὶ πονηροὶ καὶ κακῶς βου- 

'λευόμενον τὰ προσταχϑέντα ἐχειροτόνησαν. παρηγγέλ- 

λετο γὰρ αὐτοῖς δέκα μὲν οὺς Θηραμένης ἀπέδειξε 
χειροτονῆσαι. δέχα δὲ οὺς οἱ καϑεστηκότες ἔφοροι 
“ἰελεύοιεν, δέκα (δ᾽) ἔκ τῶν παρόντων οὕτω γὰρ τὴν 
ἐν ἐδ νὴ ’ (δ τι} ὁ ἃ Χ π - ῇ 

ὑμετέραν ἀσϑένειαν ἑώρων καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν 

ἠκχκίσταντο. ὥστε πρότερον ἤδεσαν τὰ μέλλοντα ἐν τῇ 

ἐγχκλησίᾳ πραχϑήσεσϑαι. ταῦτα δὲ οὐκ ἐμοὶ δεῖ πι- 

σεϑῦσαί. ἀλλὰ ἐκείνῳ" πάντα γὰρ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰρη- 
ἕως ἐν: τῇ βουλῇ ἀπολογούμενος ἔλεγεν, ὀνειδίζων 
«ρὸν τοῖς φεύγουσιν, ὅτι δι’ αὑτὸν χατέλθοιεν, οὐδὲν 
ῳροντιεξόντων “ακεδαιμονέων, ὀνειδίξων δὲ τοῖς τῆς 

πολύέφείὰξ μετέχουσιν, ὅτι πάντων τῶν πεπραγμένων 
φοϊὸ εἰρημένοις τρόποις ὑπ᾽ ἐμοῦ αὐτοῖς αἴτιος γεγενη- 
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μένος τοιούτων τυγχάνοι, πολλὰς πίστεις αὐτοῖς ἔργῳ 
δεδωχὼς καὶ παρ᾽ ἐκείνων ὅρκους εἰληφώς. καὶ το- 
σούτων καὶ ὅτέρων κακῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ πάλαι καὶ 
νεωστὶ καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων αἰτίου γεγενημένου 

τολμήσουσιν αὑτοὺς φίλους ὄντας ἀποφαίνειν. οὐχ 

ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθανόντος Θηραμένους ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 
αὑτοῦ πονηρίας. καὶ δικαίως μὲν ἐν ὀλιγαρχίᾳ δίκην 
δόντος (ἤδη γὰρ αὐτὴν κατέλυσε), δικαίως δ᾽ ἂν ἐν 
δημοχρατίᾳ: δὶς γὰρ ὑμᾶς κατεδουλώδατο. τῶν μὲν 

παρόντων καταφρονῶν. τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιϑυμῶν,. 

καὶ τῷ καλλίστῳ ὀνόματι χρώμενος δεινοτάτων ἔργων 

διδάσκαλος καταστάς. 

Περὶ μὲν τοίνυν Θηραμένους ἱκανά μοί ἐστι τὰ 

κατηγορημένα ἥκει δ᾽ ὑμῖν ἐκεῖνος ὃ καιρός, ἐν ᾧ 

δεῖ συγγνώμην καὶ ἔλεον μὴ εἶναν ἐν ταῖς ὑμετέραις 
γνώμαις. ἀλλὰ παρὰ ᾿Ερατοσϑένους καὶ τῶν τούτου 
συναρχόντων δίχην λαβεῖν. μηδὲ μαχομένους {μὲν 

κρείττους εἶναι τῶν πολεμίων, ψηφιξομένους δὲ ἥττους 
τῶν ἐχϑρῶν. μηδ᾽ ὧν φασι μέλλειν πράξειν πλείω 

19 

80 

χάριν αὐτοῖς ἴστε. ἢ ὧν ἐποίησαν ὀργίξεσϑε' μηδ᾽ 
ἀποῦσι μὲν τοῖς τριάχοντα ἐπιβουλξύετε. παρόντας δ᾽ 

ἀφῆτε" μηδὲ τῆς τύχης, ἣ τούτους παρέδωκε τῇ πόλει, 
κάκιον ὑμῖν αὐτοῖς βοηϑήσητε. 

Κατηγόρηται δὲ ᾿Ερατοσϑένους καὶ τῶν τούτυυ 
φίλων, οἷς τὰς ἀπολογίας ἀνοίσει καὶ μεϑ’ ὧν αὐτῷ 

81 

ταῦτα πέπραχται. ὃ μέντοι ἀγὼν οὐκ ἐξ ἴσου τῇ πό- 
λει καὶ ᾿Ερατοσϑένει" οὗτος μὲν γὰρ κατήγορος καὶ 

δικαστὴς (ὃ) αὐτὸς ἦν τῶν κρινομένων, ἡμεῖς δὲ νυνὶ 
εἰς κατηγορίαν χαὶ ἀπολογίαν καϑέσταμεν. καὶ οὗτοι 

μὲν τοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας ἀχρίτους ἀπέχτειναν, ὑμεῖς 

δὲ τοὺς ἀπολέσαντας τὴν πόλιν χατὰ τὸν νόμον ἀξι- 
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οὔτε κρίνειν, παρ᾽ ὧν οὐδ᾽ ἂν παρανόμως βουλόμενοι 
δίκην λαμβάνειν ἀξίαν τῶν ἀδικημάτων ὧν τὴν πόλιν 

ἠδικήκασι λάβοιτε. τί γὰρ ἂν παϑόντες δίκην τὴν 

ἀξίαν εἴησαν τῶν ἔργων δεδωκότες; πότερον εἶ αὐτοὺς 

ἀποκτείναιτε καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν. ἱκανὴν ἂν τοῦ 

φόνου δίκην λάβοιμεν, ὧν οὗτοι πατέρας καὶ ὑεῖς καὶ 

ἀδελφοὺς ἀκρίτους ἀπέχτειναν; ἀλλὰ γὰρ εἶ τὰ χρή- 
ματα τὰ φανερὰ δημεύσαιτε, καλῶς ἂν ἔχοι ἢ τῇ πό- 
λει, ἧς οὗτοι πολλὰ εἰλήφασιν. ἢ τοῖς ἰδιώταις. ὧν 
{τὰς» οἰκίας ἐξεπόρϑησαν. ἐπειδὴ τοίνυν πάντα ποι- 

οὔντες δίχην παρ᾽ αὐτῶν {τὴν ἀξίαν» οὐκ ἂν δύ- 
νανόϑε λαβεῖν. πῶς οὐκ αἰσχρὸν ὑμῖν καὶ ἡντινοῦν 

ἀπολιπεῖν. ἥντινά τις βούλοιτο παρὰ τούτων | λαμ- 

βάνειν; 

Πᾶν δ᾽ ἄν μον δοχεῖ τολμῆσαι. ὅστις νυνὶ οὐχ 

ἑτέρων ὄντων τῶν δικαστῶν ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν κακῶς 
πεπονϑότων. ἥκει ἀπολογησόμενος πρὸς αὐτοὺς τοὺς 

μάρτυρας τῆς τούτου πονηρίας" τοσοῦτον ἢ ὑμῶν κατα- 

πεφρόνηκεν ἢ ἑτέροις πεπίστευχεν. ὧν ἀμφοτέρων 
ἄξιον ἐπιμεληϑῆναι, ἐνθυμουμένους ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐκεῖνα 
ἐδύναντο ποιεῖν μὴ ἑτέρων συμπραττόντων οὔτ᾽ ἂν 

νῦν ἐπεχείρησαν ἐλϑεῖν μὴ ὑπὸ τῶν αὐτῶν οἰόμενον 

σωϑήσεσϑαι. οἱ οὐ τούτοις ἤχουσι βοηϑήσοντες, ἀλλὰ 

ἡγούμενοι πολλὴν ἄδειαν σφίσιν ἔσεσϑαν τῶν «τε 
πεπραγμένων καὶ τοῦ λοιποῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλων- 
ται. εἶ τοὺς μεγίστων καχῶν αἰτίους λαβόντες ἀφή- 

ὅετε. ᾿Δ4λλὰ καὶ τῶν συνερούντων αὐτοῖς ἄξιον 
ϑαυμάξειν. πότερον ὡς καλοὶ κἀγαϑοὶ αἰτήδσονται, τὴν 

αὑτῶν ἀρετὴν πλείονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες τῆς «τού- 

τῶνδ πονηρίας" ἐβουλόμην μέντ᾽ ἂν αὐτοὺς οὕτω προ- 
ϑύμους εἶναι σῴζειν τὴν πόλιν, ὥσπερ οὗτοι ἀπολ- 
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λύναι" ἢ ὡς δεινοὶ λέγειν ἀπολογήσονται καὶ τὰ τού- 
τῶν ἔργα πολλοῦ ἄξια ἀποφανοῦσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ 
ὑμῶν οὐδεὶς αὐτῶν οὐδὲ τὰ δίκαια πώποτε ἐπεχεί- 
ρησεν εἰπεῖν. 

᾿Δλλὰ τοὺς μάρτυρας ἄξιον ἰδεῖν. οἱ τούτοις μαρ- 

τυροῦντες αὑτῶν κατηγοροῦσι. σφόδρα ἐπιλήσμονας 

καὶ εὐήϑεις νομίζοντες ὑμᾶς εἶναι. εἰ διὰ μὲν τοῦ 
ὑμετέρου πλήϑους ἀδεῶς ἡγοῦνται τοὺς τριάκοντα σώ- 
σειν. διὰ δὲ ᾿Ερατοσϑένην καὶ τοὺς συνάρχοντας αὐ- 
τοῦ δεινὸν ἦν καὶ τῶν τεϑνεώτων ἐπ᾽ ἐχφορὰν ἐλϑεῖν. 
καίτοι οὗτοι μὲν σωθέντες πάλιν ἂν δύναιντο τὴν 

πόλιν ἀπολέσαι" ἐκχεῖνοι δέ. οὺς οὗτοι ἀπώλεσαν. 

τελευτήσαντες τὸν βίον πέρας ἔχουσι τῆς [παρὰ] τῶν 

ἐχϑρῶν τιμωρίας. οὐκ οὖν δεινὸν εἰ τῶν μὲν ἀδίκως 
τεϑνεώτων οἱ φίλοι συναπώλλυντο. αὐτοῖς δὲ τοῖς 

τὴν πόλιν ἀπολέσασιν --- ἢ που (ἐπ᾽) ἐχφορὰν πολλοὶ 
ἥξουσιν. ὁπότε βοηϑεῖν τοσοῦτοι παρασκχευάξζονται: 
καὶ μὲν δὴ πολλῷ ὁᾶᾷον ἡγοῦμαι εἶναι ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς 
ἐπάσχετε ἀντειπεῖν. ἢ ὑπὲρ ὧν οὗτοι πεποιήκασιν ἀπο- 
λογήσασϑαι. καίτοι λέγουσιν ὡς ᾿Ερατοσϑένει ἐλάχιστα 
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τῶν τριάχοντα κακὰ εἴργασται. καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν 

ἀξιοῦσι σωϑῆναι" ὅτι δὲ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πλεῖστα 

εἷς ὑμᾶς ἐξημάρτηκεν. οὐκ οἴονται χρῆναι αὐτὸν ἀπο- 

λέσϑαι; ὑμεῖς δὲ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ 

τῶν πραγμάτων. εἰ μὲν γὰρ τούτου καταψηφιεῖσϑε. 

δῆλοι ἔσεσϑε ὡς ὀργιξόμενοι τοῖς πεπραγμένοις" εἶ δὲ 
ἀποψηφιεῖσϑε. ὀφϑήσεσϑε τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιϑυμη- 

ταὶ τούτοις ὄντες. καὶ οὐχ ἕξετε λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ 
τῶν τριάχοντα προσταχϑέντα ἐποιεῖτε" νυνὶ μὲν γὰρ 

οὐδεὶς ὑμᾶς ἀναγχάξει παρὰ τὴν ὑμετέραν γνώμην 

ψηφέξεσϑαι. ὥστε συμβουλεύω μὴ τούτων ἀποψη- 
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φισαμένους ὑμῶν αὐτῶν καταψηφίσασϑαι. μηδ᾽ οἴεσϑε 
κρύβδην «εἶναι» τὴν ψῆφον" φανερὰν γὰρ τῇ πόλει 
τὴν ὑμετέραν γνώμην ποιήσετε. 

Βούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαί- 
νειν, τούς τὲ ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς. ἵνα 

τὰς ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμφορὰς παρα- 

δείγματα ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε. καὶ πρῶτον μὲν 

ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἔστε. σχέψασϑε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω 

σφόδρα ἤρχεσϑε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις 
ἠναγκάξεσϑε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττη- 

ϑέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ᾽ 
ἂν τούτοις ἐδουλεύετε. καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι 

μὲν [ἂν] ἔκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐχτήσαντο. ὑμεῖς 

δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε" 

συνωφελεῖσϑαι μὲν γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν. συνδιαβάλ- 

λεσϑαι δ᾽ ἠνάγκαζον. εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλϑόν- 

τες ὥστε οὐ τῶν ἀγαϑῶν κοινούμενον πιστοὺς ὑμᾶς 

ἐχτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ᾧοντο 

εἶναι. ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς νῦν ἐν τῷ ϑαρραλέῳ ὄντες, 
καϑ'᾿ ὅσον δύνασϑε, καὶ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ 
τῶν ἐκ Πειραιῶς τιμωρήσασϑε.  ἐνθυμηϑέντες μὲν 

ὅτι ὑπὸ τούτων πονηροτάτων ὄντων ἤρχεσϑε, ἐνϑυ- 

μηϑέντες δὲ ὅτι μετ᾽ ἀνδρῶν νῦν ἀρίστων πολιτεύ- 
εσϑε καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσϑε καὶ περὶ τῆς πόλεως 

βουλεύεσϑε,. ἀναμνησϑέντες δὲ τῶν ἐπικούρων. οὕς 

οὗτοι φύλακας τῆς σφετέρας ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας 

δουλείας εἷς τὴν ἀκρόπολιν κατέστησαν. καὶ πρὸς 

ὑμᾶς μὲν ἔτι πολλῶν Ὄντων εἴπεῖν τοσαῦτα λέγω. 
ὅσοι δ᾽ ἐκ Πειραιῶς ἔστε, πρῶτον μὲν τῶν ὅπλων 

ἀναμνήσϑητε, ὅτι πολλὰς μάχας ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ μαχε- 
σάμενοι οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀλλ᾽ ὑπὸ τούτων εἰρή- 
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νης οὔσης ἀφῃρέϑητε τὰ ὅπλα, ἔπειϑ᾽ ὅτι ἐξεκηρύχϑητε 
μὲν ἐκ τῆς πόλεως. ἣν ὑμῖν οἱ πατέρες παρέδοσαν, φεύ- 

γοντας δὲ ὑμᾶς ἐκ τῶν πόλεων ἐξητοῦντο. ἀνϑ᾽ ὧν ὁρ- 

γίσϑητε μὲν ὥσπερ ὅτ᾽ ἐφεύγετε. ἀναμνήσϑητε δὲ καὶ τῶν 

ἄλλων κακῶν ἃ πεπόνϑατε ὑπ᾽ αὐτῶν. οἵ τοὺς μὲν ἐκ 
τῆς ἀγορᾶς τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἱερῶν συναρπάξοντες βιαίως 

«πέχτειναν. τοὺς δὲ ἀπὸ τέκνων καὶ γονέων καὶ 

γυναιχῶν ἀφέλκοντες φονέας αὑτῶν ἠνάγκασαν γε- 

νέσϑαι καὶ οὐδὲ ταφῆς τῆς νομιζομένης εἴασαν τυχεῖν. 

ἡγούμενοι τὴν αὑτῶν ἀρχὴν βεβαιοτέραν εἶναι τῆς 
παρὰ τῶν ϑεῶν τιμωρίας. ὅσοι δὲ τὸν ϑάνατον διέ- 
φυγον. πολλαχοῦ κινδυνεύσαντες καὶ εἰς πολλὰς πό- 

λεις πλανηϑέντες καὶ πανταχόϑεν ἐκκηρυττόμενοι, ἂν- 

δεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων, οἱ μὲν ἐν πολεμίᾳ τῇ 

πατρίδι τοὺς παῖδας καταλιπόντες. οἱ δ᾽ ἐν ξένῃ γῆ. 

πολλῶν ἐναντιουμένων ἤλϑετε εἰς τὸν Πειραιᾶ. πολ- 

λῶν δὲ καὶ μεγάλων κινδύνων ὑπαρξάντων ἄνδρες 
ἀγαϑοὶ γενόμενον τοὺς μὲν ἠλευϑερώσατε, τοὺς δ᾽ εἰς 
τὴν πατρίδα κατηγάγετε. εἶ δὲ ἐδυστυχήσατε καὶ τού- 

τῶν ἡμάρτετε. αὐτοὶ μὲν ἂν δείσαντες ἐφεύγετε μὴ 

πάϑητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρότερον. καὶ οὔτ᾽ ἂν ἱερὰ 
οὔτε βωμοὶ ὑμᾶς ἀδικουμένους διὰ τοὺς τούτων τρό- 
πους ὠφέλησαν, ἃ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι σωτήρια γίγνεται" 
οἱ δὲ παῖδες ὑμῶν, ὅσοι μὲν ἐνθάδε ἦσαν, ὑπὸ τού- 
τῶν ἂν ὑβρίζοντο. οἱ δ᾽ ἐπὶ ξένης μικρῶν ἂν ἕνεκα 
συμβολαίων ἐδούλευον ἐρημίᾳ τῶν ἐπικουρησόντων. 

᾿4λλὰ γὰρ οὐ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαν βούλομαι λέγειν. 

τὰ πραχϑέντα ὑπὸ τούτων οὐ δυνάμενος εἰπεῖν. οὐδὲ 

γὰρ ἑνὸς κατηγόρου οὐδὲ δυοῖν ἔργον ἐστίν. ἀλλὰ 
πολλῶν. ὅμως δὲ τῆς ἐμῆς προϑυμίας (οὐδὲν ἐλλέ- 
λειπται, ὑπέρ {τεῦ τῶν ἱερῶν, ἃ οὗτοι τὰ μὲν ἀπέ- 
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δοντο τὰ δ᾽ εἰσιόντες ἐμίαινον, ὑπέρ τε τῆς πόλεως, 

ἣν μικρὰν ἐποίουν, ὑπέρ τε τῶν νεωρίων, ἃ καϑεῖλον. 

καὶ ὑπὲρ τῶν τεϑνεώτων. οἷς ὑμεῖς, ἐπειδὴ ζῶσιν 

100 ἐπαμῦναι οὐκ ἐδύνασϑε. ἀποθανοῦσι βοηϑήσατε. οἷς- 
μαν δ᾽ αὐτοὺς ἡμῶν τε ἀκροᾶσϑανι καὶ ὑμᾶς εἴσεσϑαι 
τὴν ψῆφον φέροντας. ἡγουμένους. ὅσοι μὲν ἂν τού- 

τῶν ἀποψηφίσησϑε, αὐτῶν ϑάνατον κατεψηφισμέ- 

νους ἔσεσϑαι, ὅσοι δ᾽ ἂν παρὰ τούτων δίκην λάβω- 
σιν, ὑπὲρ αὐτῶν τὰς» τιμωρίας πεποιημένους. 

Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόν- 
ϑατε, ἔχετε" δικάξετε. 

18. 

ΚΑΤᾺ ΑΤΟΡΑΤΟΥ͂ [ΠΝΔΙΠΞΈΩΣΙΊ. 

1 Προσήκει μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί. πᾶσιν ὑμῖν 

τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν οἱ ἀπέϑανον εὖνοι ὄντες 
τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα" 

κηδεστὴς γάρ μον ἦν Διονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. 

τυγχάνει οὖν ἐμοὶ ἡ αὐτὴ ἔχϑροα πρὸς ᾿Ζγόρατον του- 
τονὶ καὶ τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουδα᾽ ἔπραξε 
γὰρ οὗτος τοιαῦτα. δι’ ἃ ὑπ’ ἐμοῦ νυνὶ εἰκότως 
μισεῖται. ὑπό τε ὑμῶν. ἐὰν ϑεὸς ϑέλῃ, 1 δικαίως τιμω- 

2 ρηϑήσεται. Ζιονυσόδωρον γὰρ τὸν κηδεστὴν τὸν ἐμὸν 

καὶ ἑτέρους πολλούς. ὧν δὴ τὰ ὀνόματα ἀκούσεσϑε, 
ἄνδρας ὄντας ἀγαϑοὺς περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον, 

ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἀπέχτεινε. μηνυτὴς κατ᾽ ἐχείνων 
γενόμενος. ποιήσας δὲ ταῦτα ἐμὲ μὲν ἰδίᾳ καὶ ἕκα- 
στον τῶν προσηχόντων μεγάλα ἐξημίωσε,. τὴν δὲ πό- 

λιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ 
8 μικρά, ὡς ἐγὼ νομίξω, ἔβλαψεν. ἐγὼ οὖν, (ὦν ἄνδρες 



Ρ- 180. ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟῪ 10 

δικασταί, δίκαιον καὶ ὅσιον ἡγοῦμαι εἶναι καὶ ἐμοὶ 

καὶ ὑμῖν ἅπασι τιμωρεῖσϑαι καϑ' ὅσον ἕχαστος δύνα- 

ται χαὶ ποιοῦσι ταῦτα νομίζω ἡμῖν καὶ παρὰ ϑεῶν 
καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων ἄμεινον ἂν γίγνεσθαι. δεῖ δ᾽ 
ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων 
ἁπάντων ἀκοῦσαι, ἵν᾿ εἰδῆτε πρῶτον μὲν ᾧ τρόπῳ 
ὑμῖν ἡ δημοχρατία κατελύϑη καὶ ὑφ᾽ ὅτου, ἔπειτα ᾧ 

τρόπῳ οἱ ἄνδρες ὑπ᾽ ᾿Δγοράτου ἀπέϑανον., καὶ ὅ τι 

ἀποϑνήσκχειν μέλλοντες ἐπέσκηψαν" ἅπαντα γὰρ ταῦτα 

ἀχριβῶς ἂν μαϑόντες ἥδιον καὶ ὁσιώτερον ᾿4γοράτου 

τουτουὶ χαταψηφίξοισϑε. ὅϑεν οὖν ἡμεῖς τε ῥᾷστα 

διδάξομεν καὶ ὑμεῖς μαϑήσεσϑε, ἐντεῦϑεν ὑμῖν ἄρξο- 

μαν διηγεῖσϑαι. 

᾿Επειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραν διεφϑάρησαν καὶ 

τὰ πράγματα {τὰΣ ἐν τῇ πόλει ἀσϑενέστερα ἐγεγένητο. 

οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ τε νῆες αἱ “ακεδαιμονέων 

ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται. καὶ ἅμα λόγον πρὸς 

“ακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο. ἐν δὲ 

τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ βουλόμενον νεώτερα πράγματα ἔν 

τῇ πόλει γίγνεσθαι ἐπεβούλευον, νομίξοντες κάλλιστον 

καιρὸν εἰληφέναι καὶ μάλιστ᾽ (ἂν) ἐν τῷ τότε χρόνῳ 
τὰ πράγματα, ὡς αὐτοὶ ἐβούλοντο. καταστήσασϑαι. 

ἡγοῦντο δὲ οὐδὲν ἄλλο σφίσιν ἐμποδὼν εἶναι ἢ τοὺς 
τοῦ δήμου προεστηχότας χαὶ τοὺς στρατηγοῦντας καὶ 

ταξιαρχοῦντας. τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πῶς 

ἐχποδὼν ποιήσασϑαι., ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράτ- 
τοιντο. πρῶτον μὲν οὖν Κλεοφῶντι ἐπέϑεντο ἔκ τρόπου 
τοιούτου. ὅτε γὰρ ἡ πρώτη ἐχκλησία περὶ τῆς εἰρήνης 

ἐγίγνετο καὶ οἱ παρὰ “ακχεδαιμονίων ἥκοντες ἔλεγον, 
ἐφ᾽ οἷς ἕτοιμον εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσϑαν 4ακεδαι- 
μόνιον. εἶ χατασχαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ 
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5᾽ δέχα στάδια ἑχατέρου. τότε ὑμεῖς τε. ὦ ἄνδρες ᾽4ϑὩἨη- 
» 9 ν ’ 2 Υ Ἁ - -- - ναῖοι. οὐκ ἠνέσχεσϑε ἀκούσαντες περὶ τῶν τειχῶν τῆς 

κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τὲ ὑπὲρ ὑμῶν πάντων ἀναστὰς 

ἀντεῖπεν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἱόν τὲ εἴη ποιεῖν ταῦτα. 
Ἃ Α -" , 9 , - 7 -“" 

9 μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης, ἐπιβουλεύων τῷ πλήϑει τῷ 
π ’ 9 Ἂ ’ ΟἹ ΞΟ τ 9 , Ω’ Ἁ 

ὑμετέρῳ. ἀναστὰς λέγει τι. ξὰν αὑτὸν ἕλησϑε περὶ 

τῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοχράτορα, ποιήσειν ὥστε 

μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶ- 

σαν μηδέν᾽ οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν παρὰ Ζ4ακε- 

10 δαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσϑαι. πεισϑέντες δὲ ὑμεῖς 
ΡΙ͂ » Ἁ 3 Υ͂ ει - 

εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοχράτορα, ὃν τῷ προ- 
Ἵ , 

τέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηϑέντα ἀπεδοκιμάθδατε, 
2 ,ὔ 2 3 - 7 -" δ ’ οὐ νομίζοντες δὔνουν εἰναν τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ. 

11 ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐλθὼν εἷς “ακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ 
Ἂ “Α εν ς "Ὁ ’ 9 Χ πολὺν χρόνον. καταλιπὼν ὑμᾶς πολιορκουμένους. εἰδὼς 

τὸ ὑμέτερον πλῆϑος ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον καὶ διὰ τὸν 
πόλεμον καὶ τὰ κακὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων 

ἐνδεεῖς ὄντας. νομίξων, εἰ διαϑείη ὑμᾶς [ἀπόρως] 

ὥσπερ διέϑηκεν. ἀσμένως ὁποιαντινοῦν ἐθελῆσαι ἂν 

12 εἰρήνην ποιήσασϑαι. οἱ δ᾽ ἐνθάδε ὑπομένοντες καὶ 
ἐπιβουλεύοντες καταλῦσαν τὴν δημοκρατίαν εἷς ἀγῶνα 

Κλεοφῶντα καϑιστᾶσι. πρόφασιν μὲν ὅτι οὐκ ἦλϑεν 

εἷς τὰ ὅπλα ἀναπαυσόμενος. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅτι ἀντεῖ- 

πεν ὑπὲρ ὑμῶν μὴ καθαιρεῖν τὰ τείχη. ἐκείνῳ μὲν 
χχχιτΊοῦν δικαστήριον παρασκευάσαντες καὶ εἰσελϑόντες οἱ 

βουλόμενοι ὀλιγαρχίαν καταστήσασϑαι ἀπέχτειναν ἐν 
“- ἤ ᾿Α ᾿ Ἁ ΟΥ ᾿ » 

18 τῇ προφάσει ταύτῃ. Θηραμένης δὲ ὕστερον ἀφικχνεῖς- 

ται ἔκ “ακεδαίμονος. προσιόντες δ᾽ αὐτῷ τῶν τὲ 
στρατηγῶν τινες καὶ τῶν ταξιάρχων. ὧν ἦν Στρου- 

βιχίδης καὶ ΖΙιονυσόδωρος. καὶ [ ἄλλοι τινὲς τῶν πολι- 
“- 9 “᾿ 6 - ἰν 4 9 9 ’ Ο 9 τῶν εὐνοοῦντες ὑμῖν, ὥς γ᾽ ἐδήλωσεν ὕστερον, ἠγα- 
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 ψάχτουν σφόδρα. ἦλϑε γὰρ φέρων εἰρήνην τοιαύτην, 

ἣν ἡμεῖς ἔργῳ μαϑόντες ἔγνωμεν" πολλοὺς γὰρ τῶν 

πολιτῶν καὶ ἀγαϑοὺς ἀπωλέσαμεν. καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν 
τριάκοντα ἐξηλάϑημεν. ἐνῆν γὰρ ἀντὶ μὲν τόῦ ἐπὶ 

δέχα στάδια τῶν μαχρῶν τειχῶν διελεῖν ὅλα τὰ μαχρὰ 

τείχη διασκάψαι., ἀντὶ δὲ τοῦ ἄλλο τι ἀγαϑὸν τῇ πό- 

λει εὑρέσϑαι τάς τε ναῦς παραδοῦναν “ακεδαιμονίοις 

καὶ τὸ περὶ τὸν Πειραιᾶ τεῖχος περιελεῖν. ὁρῶντες 
δὲ οὗτοι οἱ ἄνδρες ὀνόματι μὲν εἰρήνην λεγομένην, 

τῷ δ᾽ ἔργῳ τὴν δημοχρατίαν καταλυομένην. οὐκ ἔφα- 

σαν ἐπιτρέψειν ταῦτα γενέσϑαι. οὐκ ἐλεοῦντες. ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. τὰ τείχη, εἶ πεσεῖται, οὐδὲ κηδόμε- 
νοῦ τῶν νεῶν. εἶ “ακεδαιμονίουις παραδοθήσονται 

(οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς τούτων πλέον ἢ ὑμῶν ἑἕχάστῳ 
προσῆκεν). ἀλλ᾽ αἰσϑόμενοι ἔκ τοῦ τρόπου τούτου τὸ 
ὑμέτερον πλῆϑος καταλυϑησόμενον. οὐδ᾽, ὥς φασί 

τινες, οὐκ ἐπιϑυμοῦντες εἰρήνην γίγνεσϑαι., ἀλλὰ βου- 
λόμενοι βελτίω ταύτης εἰρήνην τῷ δήμῳ τῷ ᾿4ϑηναίων 

ποιήσασϑαι. ἐνόμιξον δὲ δυνήσεσϑαι. καὶ ἔπραξαν ἂν 
ταῦτα. εἶ μὴ ὑπ᾽ ᾿Ζγοράτου τουτουὶ ἀπώλοντο. γνοὺς 
δὲ ταῦτα Θηραμένης καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐπιβουλεύοντες 
ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες οἱ κωλύσουσι τὸν δῆμον καταλυ- 

ϑῆναν καὶ ἐναντιώσονται περὶ τῆς ἐλευϑερίας, εἵλοντο, 

πρὶν τὴν ἐχχλησίαν τὴν περὶ τῆς εἰρήνης γενέσϑαι. 
τούτους πρῶτον εἷς διαβολὰς καὶ κινδύνους κατα- 

στῆσαι. ἵνα μηδεὶς ἐχεῖ ὑπὲρ τοῦ ὑμετέρου πλήϑους 

ἀντιλέγοι. ἐπιβουλὴν οὖν τοιαύτην ἐπιβουλεύουσι. 

πείϑουσι γὰρ ᾿Ζγόρατον τουτονὶ μηνυτὴν κατὰ τῶν 

στρατηγῶν καὶ τῶν ταξιάρχων γενέσϑαι, οὐ συνειδότα 
ἐχείνοις, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι. οὐδέν (οὐ γὰρ δήπου 
ἐχεῖνοι οὕτως ἀνόητοι ἦσαν καὶ ἄφιλοι, ὥστε περὶ τη- 
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λικούτων ἂν πραγμάτων πράττοντες ᾿ΖΔγόρατον ὡς πι- 

στὸν καὶ εὔνουν. δοῦλον καὶ ἐκ δούλων ὄντα. παρε- 

κάλεσαν), ἀλλ᾽ ἐδόκει αὐτοῖς οὗτος ἐπιτήδειος εἶναι 

μηνυτής. ἐβούλοντο οὖν ἄκοντα δοκεῖν αὐτὸν καὶ μὴ 
ἑχόντα μηνύειν, ὕπως πιστοτέρα ἡ μήνυσις φαίνοιτο. 

ὡς δὲ ἑκὼν ἐμήνυσε. καὶ ὑμᾶς οἶμαι ἐκ τῶν πεπραγ- 
μένων αἰσϑήσεσϑαι. εἰσπέμπουσι γὰρ εἰς τὴν βου- 

λὴν [τὴν πρὸ τῶν τριάχοντα βουλεύουσαν] Θεόχριτον 

τὸν τοῦ ᾿Ελαφοστέχτου καλούμενον ὁ δὲ Θεόκριτος 

οὗτος ἑταῖρος ἦν τῷ ᾿4γοράτῳ καὶ ἐπιτήδειος. ἡ δὲ 
βουλὴ (ἡ) πρὸ τῶν τριάκοντα βουλεύουσα διέφϑαρτο 

καὶ ὀλιγαρχίας ἐπεϑύμει. ὡς οἷόν τε μάλιστα. τεχμή- 

ριον δέ οἱ γὰρ πολλοὶ οἱ ἐξ ἐκείνης τῆς βουλῆς τὴν 
ὑστέραν βουλὴν {τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἐβούλευον. 
τοῦ δ᾽ ἕνεκα ταῦτα λέγω ὑμῖν; ἵν᾽ εἰδῆτε, ὅτι τὰ ψη- 

φίσματα {τὰ ἐξ ἐκείνης τῆς βουλῆς οὐκ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ 
τῇ ὑμετέρᾳ ἀλλ᾽ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου τοῦ ὑμε- 
τέρου ἅπαντα ἐγένετο, καὶ ὡς τοιούτοις οὖσιν αὐτοῖς 

τὸν νοῦν προσέχητε. εἰσελθὼν δὲ εἰς ταύτην τὴν 

βουλὴν ἐν ἀπορρήτῳ Θεόκριτος μηνύει ὅτι συλλέγον- 

ταί τινες ἐναντιωσόμενοι τοῖς τότε καϑισταμένοις πρά- 

γμασι. τὰ μὲν οὖν ὀνόματα οὐκ ἔφη αὐτῶν ἐρεῖν καϑ' 
ἕχαστον᾽ ὅρκους τε γὰρ ὀμωμοκέναι τοὺς αὐτοὺς ἐκεί- 

νοις. καὶ εἶναι ἑτέρους οἱ ἐροῦσι τὰ ὀνόματα. αὐτὸς 
δὲ οὐκ ἄν ποτε ποιῆσαι ταῦτα. καίτοι εἶ μὴ ἔκ παρα- 
σκευῆς ἐμηνύετο. πῶς οὐκ ἂν ἠνάγχασεν ἡ βουλὴ 

εἰπεῖν τὰ ὀνόματα Θεόκριτον καὶ μὴ ἀνώνυμον τὴν 
μήνυσιν ποιήσασϑαι; νυνὶ δὲ τοῦτο τὸ ψήφισμα ψη- 

φίξεται. 
ΨΗΦΙΣΜΑ. ᾿ 

ο85. “Ἐπειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐψηφίσϑη. κατέρ- 

νύνδως ᾿ : ϑδμωδ ων... «-.-.. 
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χονται ἐπὶ τὸν ᾿Ζ“γόρατον εἷς τὸν Πειραιᾶ οἱ αἷρε- 

ϑέντες τῶν βουλευτῶν. καὶ περιτυχόντες αὐτῷ ἐν 

ἀγορᾷ ἐξήτουν ἄγειν. παραγενόμενος δὲ Νικίας καὶ 

Νικομένης καὶ ἄλλοι τινές, ὁρῶντες τὰ πράγματα οὐχ 

οἷα βέλτιστα ἐν τῇ πόλει [ ὄντα. ἄγευν μὲν τὸν ᾽4γό- 

ρατον οὐκ ἔφασαν προήσεσϑαι. ἀφῃροῦντο δὲ καὶ 
ἠγγυῶντο [καὶ ὡμολόγουν] παρέξειν εἰς τὴν βουλήν. 

γραψάμενοι δὲ οἱ βουλευταὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐγγνω- 

μένων καὶ κωλυόντων. ἀπιόντες ᾧχοντο εἷς ἄστυ. ὁ 

δὲ ᾿Δγόρατος καὶ οἱ ἐγγυηταὶ καϑίξζουσιν ἐπὶ τὸν βω- 

μὸν Μουνιχίασιν" ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖ ἦσαν. ἐβουλεύοντο 
τί χρὴ ποιεῖν. ἐδόχει οὖν τοῖς ἐγγυηταῖς καὶ τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν ἐχποδὼν ποιήδσασϑαι τὸν ᾿Ζγόρατον 
ὡς τάχιστα. καὶ παρορμίσαντες δύο πλοῖα  Μουνιχία- 

σιν] ἐδέοντο αὐτοῦ παντὶ τρόπῳ ἀπελϑεῖν ᾿4ϑήνηϑεν. 
καὶ αὐτοὶ ἔφασαν συνεχπλευσεῖσϑαι. ἕως τὰ πράγματα 

κατασταίη, λέγοντες ὅτι, εἶ κομισϑείη εἷς τὴν βουλήν. 

βασανιζόμενος ἴσως ἀναγκασϑήσεται ὀνόματα εἰπεῖν 

᾿ϑηναίων ὧν ἂν ὑποβάλωσιν οἱ βουλόμενοι κακόν τι 

ἐν τῇ πόλει ἐργάξεσϑαι. ταῦτα ἐκείνων δεομένων 
καὶ παρασκευασάντων πλοῖα καὶ αὐτῶν ἑτοίμων ὄντων 

συνεχπλεῖν. οὐκ ἠϑέλησε πείϑεσϑαι αὐτοῖς ᾿Ζ“γόρατος 

οὑτοσί. καίτοι. ὦ ᾿4γόρατε, εἰ μή τί σοι ἦν παρε- 
δκευασμένον καὶ ἐπίστευες μηδὲν κακὸν πείσεσϑαι. 
πῶς οὐκ ἂν ὥχου χαὶ πλοίων παρεσκευασμένων καὶ 
τῶν ἐγγυητῶν ἑτοίμων ὄντων σοι συνεχπλεῖν; ἔτι γὰρ 

οἷόν τέ σοι ἦν, καὶ οὔπω ἡ βουλή σου ἐχράτει. ἀλλὰ 

μὲν δὴ οὐχ ὅμοιά γε σοὶ καὶ ἐκείνοις ὑπῆρχε. πρῶ- 
τον μὲν γὰρ ᾿4ϑηναῖοι ἦσαν ὥστε οὐκ ἐδέδισαν βασα- 
νισϑῆναν" ἔπειτα πατρίδα σφετέραν αὐτῶν καταλιπόν- 

τες ἕτοιμοι ἦσαν συνεχπλεῖν μετὰ σοῦ. ἡγησάμενοι 
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ταῦτα μᾶλλον λυσιτελεῖν ἢ τῶν πολιτῶν πολλοὺς καὶ 

ἀγαθοὺς ὑπὸ σοῦ ἀδίκως ἀπολέσϑαι. σοὶ δὲ πρῶτον 

μὲν κίνδυνος ἦν βασανισϑῆναι ὑπομείναντι., ἔπειτα οὐ 
πατρίδα ἂν σαυτοῦ κατέλιπες" ὥστ᾽ ἔκ παντὸς τρόπου 

σοὶ μᾶλλον ἢ ἐκείνοις ἐχπλεῦσαι συνέφερεν. εἰ μή τι 

ἦν ᾧ ἐπίστευες. νῦν δὲ ἄκων μὲν προσποιεῖ. ἕχὼν 
δὲ πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ᾿“ϑηναίων ἀπέχτεινας. ὡς 

δὲ παρεσκευάσθη ἅπαντα ἃ ἐγὼ λέγω. καὶ μάρτυρἕς 

εἶσι καὶ αὐτὸ τὸ ψήφισμά δου τὸ τῆς βουλῆς κατα- 

μαρτυρήσει. 
{ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ. 

᾿Επειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐψηφίσϑη καὶ 

ἦλθον οἱ ἐκ τῆς βουλῆς Μουνιχίαξε. ἕκὼν ἀνέστη 
᾿Δγόρατος ἀπὸ τοῦ βωμοῦ" καίτοι νῦν γε βίᾳ φησὶν 

ἀφαιρεϑῆναι. ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν βουλὴν ἐκομίσϑησαν., 

ἀπογράφεν ᾿Ζγόρατος πρῶτον μὲν τῶν αὑτοῦ ἐγγυητῶν 

τὰ ὀνόματα, ἔπειτα τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ταξιάρχων, 

ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλων τινῶν πολιτῶν. ἡ δὲ ἀρχὴ αὕτη 
τοῦ παντὸς κακοῦ ἐγένετο. ὡς δὲ ἀπέγραψε τὰ ὀνό- 

ματα, οἶμαν μὲν καὶ αὐτὸν ὁμολογήσειν" εἰ δὲ μή, ἐπ᾽ 

αὐτοφώρῳ ἐγὼ αὐτὸν ἐξελέγξω. ᾿Ζπόκριναι δή μοι. 

«ΕΡΩΤΗΣΙΣ.Ὶ 

᾿Εβούλοντο τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἔτι πλειό- 
νῶν αὐτὸν τὰ ὀνόματα ἀπογράψαι (οὕτω σφόδρα ἔρ- 
ροῶτο ἡ βουλὴ κακόν τι ἐργάξεσϑαι). {καὶ αὐτὸς οὐκ 
ἐδόκει αὑτῷ ἅπαντα τἀληϑῆ πῶ κατηγορηκέναι. τού- 

τους μὲν οὖν ἅπαντας ἑκὼν ἀπογράφει, οὐδεμιᾶς αὐτῷ 

ἀνάγκης οὔσης. [μετὰ τοῦτο προδαπογράφει ἑτέρους 

τῶν πολιτῶν.) ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία [Μουνιχίασιν ἐν 
τῷ ϑεάτρῳ ἐγίγνετο, οὕτω σφόδρα τινὲς ἐπεμελοῦντο 

Ἃς. ὠμπμμὦ, ὐΝμΝδι εὐ πο μά, ΔῈ τἀ ω.. Χ νὰ ἃ 

ΞΩΙ 

Δ νυν) δου ΕΣ. 
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. ὅπως καὶ ἐν τῷ δήμῳ περὶ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν 
᾿ ταξιάρχων μήνυσις γένοιτο (περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπέ- 
χρη ἐν τῇ βουλῇ [μήνυσις] μόνῃ γεγενημένη). ὥστε 
καὶ ἐκεῖ παράγουσιν (αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον. Καί μοι 
ἀπόκριναι. ὦ ᾿Δ4γόρατε' ἀλλ᾽ οἱμαί δε ἔξαρνον γενή- 
σεσϑαι ἃ ἐναντίον ᾿4ϑηναίων ἁπάντων ἐποίησας. 

«ἘΡΩΤΗΣΙΣ.. 

Ὁμολογεῖ μὲν καὶ αὐτός, ὅμως δὲ καὶ τὸ ψήφισμα 

ὑμῖν τοῦ δήμου ἀναγνώσεται. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν ᾿4γόρατος οὑτοσὶ τῶν ἀνδρῶν 

ἐχείνων τὰ ὀνόματα, καὶ τὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τὰ ἐν 
τῷ δήμῳ. καὶ ἔστι φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι 

ὑμᾶς ἐπίστασϑαι᾽ ὡς τοίνυν ἁπάντων τῶν κακῶν αἴ- 

τιος τῇ πόλει ἐγένετο καὶ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς αὐτὸν προ- 

σήκει ἐλεεῖσϑαι, ἐγὼ οἶμαι ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ἀποδεί- 
ἕξειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συλληφϑέντες ἐδέϑησαν. ᾿ 

τότε χαὶ ὃ “ύσανδρος εἰς τοὺς λιμένας τοὺς ὑμετέ- 

ρους εἰσέπλευσε. καὶ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι “ακεδαιμο- 

νίοις παρεδόϑησαν. καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη. καὶ οἱ 

τριάχοντα κατέστησαν, καὶ τί οὐ τῶν δεινῶν τῇ πό- 
λει ἐγένετο; ἐπειδὴ τοίνυν οἱ τριάκοντα κατεστάϑησαν 
εὐθέως κρίσιν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐποίουν ἐν τῇ 

βουλῇ. ὁ δὲ δῆμος ..ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐν δισχιλίοις“ 
ἐψήφιστο. Καί μοι ἀνάγνωϑι τὸ ψήφισμα. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐχρίνοντο, ῥᾳδίως 

ἂν ἐσῴξοντο᾽ ἅπαντες γὰρ ἤδη ἐγνωκότες ἦτε οὗ ἦν 
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-“- 
ξ 

καχοῦ ἡ πόλις, ἐν ᾧ οὐδὲν ἔτι ὠφελεῖν ἐδύνασϑε" 

νῦν δ᾽ εἰς τὴν βουλὴν αὐτοὺς τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα 

εἰσάγουσιν. ἡ δὲ χρίσις τοιαύτη ἐγίγνετο. οἵαν καὶ 

ὑμεῖς αὐτοὶ ἐπίστασϑε. οἱ μὲν γὰρ τριάκοντα ἐκά- 

ϑηντο ἐπὶ τῶν βάϑρων. οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καϑέ- 

ξονται δύο δὲ τράπεξαν ἐν τῷ πρόσϑεν τῶν τριάκοντα 

ἐκείσϑην᾽ τὴν δὲ ψῆφον οὐχ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φα- 

νερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίϑεσϑαι. τὴν 

μὲν καϑαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν, ὥστε ἐκ τίνος τρό- 
που ἔμελλέ τις αὐτῶν σωϑήσεσϑαι; δνὶ δὲ λόγῳ, ὅσοι 

εἷς τὸ βουλευτήριον | ἐπὶ τῶν τριάκοντα ] εἰσῆλϑον 

κριϑησόμενοι. ἁπάντων ϑάνατος κατεγιγνώσκετο καὶ 

οὐδενὸς ἀπεψηφίσαντο, πλὴν ᾿Δγοράτου τουτουί᾽ τοῦ- 

τον δὲ ἀφεῖσαν ὡς εὐεργέτην ὄντα᾽ ἵνα δὲ εἰδῆτε ὡς 

πολλοὶ ὑπὸ τούτου τεϑνᾶσι. βούλομαι ὑμῖν τὰ ὀνό- 

ματα αὐτῶν ἀναγνῶναι. 

«ΟΝΟΜΑΤΑ.. 
- 
9 ,ὔ ᾿Επειδὴ τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ϑάνατος αὐτῶν 

κατεγνώσϑη καὶ ἔδει αὐτοὺς ἀποϑνήσκειν, μεταπέμ- 
πονται εἰς τὸ δεσμωτήριον ὁ μὲν ἀδελφήν. ὁ δὲ μη- 

, ε » δ᾽ ΣῈ (ι δὲ καὶ ἌΡ 
τέρα, ὃ δὲ γυναῖκα. ὁ δ᾽ ἥ τις ἣν δχάστῳ αὐτῶν 

προσήχουσα, ἵνα τὰ ὕστατα ἀσπασάμενοι τοὺς αὑτῶν 

οὕτω τὸν βίον τελευτήδσειαν. χαὶ δὴ καὶ Ζἰονυσόδω- 

οος μεταπέμπεται τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν εἰς τὸ δεσμω- 

τήριον. γυναῖκα ἕξαυτοῦ οὖσαν. πυϑομένη δ᾽ ἐκείνη 
ἀφικνεῖται. μέλαν τε ἱμάτιον ἠμφιξόαμένη . .. . ὡς 

εἰχὸς ἦν ἐπὶ τῷ ἀνδοὶ αὐτῆς τοιαύτῃ συμφορᾷ κεχρη- 
μένῳ. ἐναντίον δὲ τῆς ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς 4]ηονυσό- 

δωῶρος τά τε οἰκεῖα τὰ αὑτοῦ διέϑετο ὅπως αὐτῷ ἐδόκει. 
᾿ γλδος ἴ «τὴ [μὰ ς » 5, 

καὶ περὶ ᾿Αγοράτου τουτουὶ ἔλεγεν ὅτι (οἵδ αἴτιος ἣν 
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τοῦ ϑανάτου. καὶ ἐπέσκηπτεν ἐμοὶ καὶ Ζιονυσίῳ του- 

τοί, τῷ ἀδελφῷ τῷ αὑτοῦ. καὶ τοῖς φέλοις πᾶσι τιμω- 

ρεῖν ὑπὲρ αὑτοῦ ᾿4γόρατον᾽" καὶ τῇ γυναικὶ τῇ αὑτοῦ 

ἐπέσκηπτε. νομίζων αὐτὴν κυεῖν ἐξ αὑτοῦ. ἐὰν γένηται 

αὐτῇ παιδίον. φράξειν τῷ γενομένῳ ὅτι τὸν πατέρα 

αὐτοῦ ᾿4γόρατος ἀπέχτεινε. καὶ κελεύειν τιμωρεῖν ὑπὲρ 

αὑτοῦ ὡς φονέα ὄντα. ὡς οὖν ἀληϑῆ λέγω. μάρτυ- 
ρας τούτων παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Οὗτοι μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ὑπ’ ᾽4γο- 
ράτου ἀπογραφέντες ἀπέϑανον᾽ ἐπειδὴ δὲ τούτους 

ἐχποδὼν ἐποιήσαντο οἱ τριάκοντα. σχεδὸν οἶμαι ὑμᾶς 
ἐπίστασϑαι ὡς πολλὰ καὶ δεινὰ μετὰ ταῦτα τῇ πόλει 
ἐγένετο ὧν οὗτος ἁπάντων αἴτιός ἐστιν ἀποκτείνας 

ἐχείνους. ἀνιῶμαι μὲν οὖν ὑπομιμνήσκων τὰς γεγενη- 

μένας συμφορὰς τῇ πόλει, ἀνάγκη δ᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ἵν᾽ εἰδῆτε ὡς σφόδρα 
ὑμῖν ἐλεεῖν προσήκει ᾿4γόρατον. ἴστε μὲν γὰρ τοὺς 
ἐκ Σαλαμῖνος τῶν πολιτῶν κομισϑέντας. οἷοι ἦσαν 

καὶ ὅσοι. καὶ οἵῳ ὀλέϑρῳ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπώλοντο" 
ἴστε δὲ τοὺς ἐξ ᾿Ελευσῖνος. ὡς πολλοὶ ταὐτῇ συμφο- 

ρᾷ ἐχρήσαντο᾽ μέμνησϑε δὲ χαὶ τοὺς ἐνθάδε διὰ τὰς 

ἰδίας ἔχϑρας ἀπαγομένους εἰς τὸ δεσμωτήριον" οἵ οὐ- 
δὲν χαχὸν τὴν πόλιν ποιήσαντες ἠναγκχάξοντο αἰσχί- 

στῷ καὶ ἀκλεεστάτῳ ὀλέϑρῳ ἀπόλλυσθαι. οἱ μὲν γο- 

νέας σφετέρους αὐτῶν] πρεσβύτας καταλείποντες. οὗ 

ἤλπιξον ὑπὸ τῶν σφετέρων αὐτῶν παίδων γηροτροφη- 

ϑέντες. ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν βίον, ταφήσεσϑαι. | οἱ 

δὲ ἀδελφὰς ἀνεχδότους. οἱ δὲ παῖδας μικροὺς πολλῆς 

ἔτι ϑεραπείας δεομένους" οὕς, ὦ ἄνδρες δικασταί, ποί- 
Τιυβια5. ἘΠ. τυΐ ΠΟΥ. 8 
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αν τινὰ οἴεσϑε γνώμην περὶ τούτου ἔχειν. ἢ ποίαν 
ἐν μ᾿ - ’ 9 ΡΑ ῳνς ἤ ’ 9 

τινὰ αν ψῆφον ϑεσϑαι. εἰ ἐπ΄ ξχείνοις γένοιτο. ἀπο- 

στερηϑέντας διὰ τοῦτον τῶν ἡδίστων; ἔτι δὲ τὰ τείχη 

ὡς κατεόχάφη καὶ αἵἷ νῆες τοῖς πολεμίοις παρεδόϑη- 

σαν καὶ {τὰ νεώρια χαϑῃρέθϑη καὶ “ακεδαιμόνιον 

τὴν ἀχρόπολιν ἡμῶν εἶχον καὶ ἡ δύναμις ἅπασα τῆς 
πόλεως παρελύϑη., ὥστε μηδὲν διαφέρειν τῆς ἐλαχίστης 

[πόλεως τὴν πόλιν]. πρὸς δὲ τούτοις τὰς ἰδίας (οὐ- 

σίας» ἀπωλέσατε, καὶ τὸ τελευταῖον συλλήβδην ἅπαν- 

τες ὑπὸ τῶν τριάχοντα ἐκ τῆς πατρίδος ἐξηλάϑητε. 
-Ὕ- 9 -»“ " 9 Α 2) 9. ν , 

ταῦτα ἐκεῖνον οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες αἰσϑόμενοι οὐκ ἔφα- 

αν ἐπιτρέψειν τὴν εἰρήνην, ὦ ἄνδρες δικασταί, ποι- 

ἠσασϑαι" οὺὃς σύ. ᾿Ζγόρατε. βουλομένους ἀγαϑόν τι 
-Ὕ- - 2 ’ 4 " Ν - ἤ πρᾶξαι τῇ πόλει ἀπέχτεινας,. μηνύσας αὐτοὺς [τῇ πόλει} 

9 Α “Ὁ 7 -.ψ Ι Α “ 5. Ὁ ἤ ἐπιβουλεύειν τῷ πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ. καὶ αἴτιος εἰ ἁπάν- 

τῶν τῇ πόλει τῶν κακῶν τῶν γεγενημένων. νῦν οὖν 

μνησϑέντες καὶ τῶν ἰδίων ἕκαστος δυστυχημάτων καὶ 

τῶν κοινῶν τῆς πόλεως τιμωρεῖσϑε τὸν αἴτιον τούτων. 

Θαυμάξω δ᾽ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅ τί ποτε 
τολμήσει πρὸς ὑμᾶς ἀπολογεῖσϑαν᾽ δεῖ γὰρ αὐτὸν 
9 » ς 2 4 - κ᾿ - [έ ς ς9 

ἀποδεῖξαι ὡς οὐ κατεμήνυδε τῶν ἀνδρῶν τούτων οὐδ᾽ 

αἴτιος αὐτοῖς ἐστι τοῦ ϑανάτου. (ἀλλ᾽ οὐδ ἂν δύναιτο 

οὐδέποτε [ἀποδεῖξαι]. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ψηφίσματα 
αὐτοῦ τὰ ἐκ τῆς βουλῆς καὶ {τὸ» τοῦ δήμου καταμαρ- 

» 7 9 ’ ἐμάν ΑΙ ΄ 
τυρεῖ, διαρρήδην ἀγορεύοντα ..περὶ ὧν “Ζγόρατος κατεί- 

ρηκεν. ἔπειτα ἡ κρίσις, ἣν ἐκρίϑη ἐπὶ τῶν τριάχοντα 

καὶ ἀφείϑη. διαρρήδην λέγει, ..διότι φησίν ..ἔδοξε 
τἀληϑῆ εἰσαγγεῖλαι.“ Καί μον ἀνάγνωϑι. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. ΤΓΝΩΣΙΣ. [ΤΡΑΦΑΙ] 

Ὡς μὲν οὖν οὐκ ἀπέγραψεν, οὐδενὶ τρόπῳ δύναιτ᾽ 
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ἂν ἀποδεῖξαι" δεῖ τοίνυν αὐτὸν ὡς δικαίως ἐμήνυδε 
᾿ταῦτα ἀποφαίνειν. δρῶν αὐτοὺς πονηρὰ καὶ οὐχ ἐπι- 

᾽ “- αν 6 ’ ’ ὼ 2 

τήδεια τῷ δήμῳ τῷ ὑμετέρῳ πράττοντας. οἴομαν {δ΄ 

οὐδ᾽ ἂν τοῦτο αὐτὸν ἐπιχειρῆσαι ἀποδεικνύναι. οὐ 

γὰρ δήπου. εἴ τι καχὸν τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων 

εἰργάσαντο, οἱ τριάκοντα, δεδιότες μὴ καταλυ ϑ'εέη ἂν 

ὁ δῆμος. τιμωροῦντες ὑπὲρ τοῦ δήμου ἂν αὐτοὺς 
ἀπέχτειναν, ἀλλ᾿ οἶμαν πολὺ τοὐναντίον τούτου. 

᾽4λλ: ἴσως φήσει ἄκων τοσαῦτα κακὰ ἐργάσασϑαι. 
ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἶμαι. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐδ᾽ ἐάν τις 

᾿ 
Ἂ 
ἕ ἣ 
᾿ 

ὑμᾶς ὡς μάλιστα ἄκων μεγάλα κακὰ ἐργάσηται, ὧν 
μὴ οἷόν τε γενέσϑαι ἐστὶν ὑπερβολήν, οὐ τούτου 

ἕνεχα οὐ δεῖν ὑμᾶς ἀμύνεσϑαι. εἶτα δὲ καὶ ἐκείνων 
μέμνησϑ'ε. ὅτι ἐξῆν ᾿Δγοράτῳ τουτωί, πρὶν εἰς τὴν 
βουλὴν κομισϑῆναι, ὅτ᾽ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐκάϑητο Μου- 
νιχίασι. σωϑῆναν᾽ καὶ γὰρ πλοῖα παρεσκεύαστο καὶ 

(οἵ» ἐγγυηταὶ ἕτοιμον ἦσαν συναπιέναι. καίτοι εἶ 

ἐχείνοις ἐπείϑου καὶ ἠθέλησας ἐκπλεῦσαι μετ᾽ ἐκείνων, 
οὔτ᾽ ἂν ἑκὼν οὔτε ἄκων τοσούτους ᾿“ϑηναίων ἀπέ- 

κτείνας νῦν δὲ πεισϑεὶς ὑφ᾽ ὧν τότε ἐπείσϑης, εἶ τῶν 
στρατηγῶν καὶ τῶν ταξιάρχων τὰ ὀνόματα μόνον εἴ- 
ποῖς, μέγα τι ὥου παρ᾽ αὐτῶν διαπράξεσθαι. οὔκουν 
τούτου ἕνεχα δεῖ ὅεὲ παρ᾽ ἡμῶν συγγνώμης τινὸς τυχεῖν. 

ἐπεὶ οὐδὲ ἐκεῖνον παρὰ σοῦ οὐδεμιᾶς ἔτυχον. οὺς σὺ 
ἀπέχτεινας. καὶ Ἱππίας μὲν ὁ Θάσιος καὶ Ξενοφῶν 

ὁ Καριδεύς, οἵ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ τούτῳ ὑπὸ τῆς 
βουλῆς μετεπέμφϑησαν, οὗτοι μὲν ἀπέϑανον. ὁ μὲν 
στρεβλωϑείς. Ξενοφῶν. ὃ δὲ “Ἱππίας οὕτω. διότι οὐκ 

ἄξιοι ἐδόκουν τοῖς τριάκοντα σωτηρίας εἶναι (οὐδένα 
γὰρ ᾿4ϑηναίων ἀπώλλυσαν) ᾿“γόρατος δὲ ἀφείϑη, 
διότι ἐδόκει, ἐκείνοις τὰ ἥδιστα πεποιηκέναι. 

2 

ὅ8 

ὅ4 
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᾿“κούω δ᾽ αὐτὸν καὶ εἰς Μενέστρατον ἀναφέρειν 
τι περὶ τῶν ἀπογραφῶν τούτων. τὸ δὲ τοῦ Μενε- 

στράτου πρᾶγμα τοιοῦτον ἐγένετο. ὁ ΜΜενέστρατος οὗ- 

τος ἀπεγράφη ὑπὸ τοῦ ᾿Ζγοράτου καὶ συλληφϑεὶς ἐδέ- 

δετο᾽ | ̓ 4γνόδωρος δ᾽ ἣν ᾿Φμφιτροπαιεύς, δημότης τοῦ 
ΜΜενεστράτου. Κριτίου κηδεστὴς τοῦ τῶν τριάκοντα. 
οὗτος οὖν, ὅτε ἡ ἐκκλησία Μουνιχίασιν ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

ἐγίγνετο. ἅμα μὲν βουλόμενος τὸν Μενέστρατον σω- 

ϑῆναι, ἅμα δὲ ὡς πλείστους ἀπογραφέντας ἀπολέσϑαι., 

σαράγει αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον, καὶ εὑρίσκονται αὐτῷ 

κατὰ τὸ ψήφισμα τουτὶ ἄδειαν. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

᾿Επειδὴ δὲ τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐγένετο. μηνύει ὃ 

ΜΜενέστρατος καὶ προσαπογράφει ἑτέρους τῶν πολιτῶν. 

τοῦτον μέντοι οἱ μὲν τριάκοντα ἀφεῖσαν ὥσπερ ᾽4γό- 

ρατον τουτονί, δόξαντα τἀληϑῆ εἰσαγγεῖλαι, ὑμεῖς δὲ 

πολλῷ χρόνῳ ὕστερον λαβόντες ἐν δικαστηρίῳ ὡς 

ἀνδροφόνον ὄντα, ϑάνατον δικαίως καταψηφισάμενοι 

τῷ δημίῳ παρέδοτε καὶ ἀπετυμπανίσϑη. καίτοι εἰ 

ἐκεῖνος ἀπέϑανεν. ἦ που ᾿Δ4γόρατός γε δικαίως ἀπο- 
ϑανεῖται. ὅς γε τόν τε Μενέστρατον ἀπογράψας αἴτιος 

ἐχείνῳ ἐστὶ τοῦ ϑανάτου., καὶ τοῖς ὑπὸ Μενεστράτου 
ἀπογραφεῖσι τίς αἰτιώτερος ἢ ὃ εἰς τοιαύτην ἀνάγκην 

ἐκεῖνον καταστήσας: 

᾿ἀνόμοιος δέ μον δοκεῖ ᾿Δριστοφάνειν γενέσϑαν τῷ 

Χολλήδῃ. ὃς ἐγγυητὴς τότε τούτου ἐγένετο καὶ τὰ 

πλοῖα παρασκευάσας Μουνιχίασιν ἕτοιμος ἦν συνεχ- 

πλεῖν μετὰ τούτου. καὶ τό γε ἐπ᾽ ἐκεῖνον εἶναν ἐσώ- 
ϑης, χαὶ οὔτ᾽ ἂν ᾿4ϑηναίων οὐδένα ἀπώλεσας οὔτ᾽ 
ἂν αὐτὸς σὺ εἰς τοιούτους χινδύνους κατέστης᾽ νῦν 
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δὲ καὶ τὸν σωτῆρα τὸν σαυτοῦ ἐτόλμησας ἀπογράψαι. 

καὶ ἀπογράψας («ἀπέχτεινας» καὶ ἐκεῖνον χαὶ τοὺς 

ἄλλους ἐγγυητάς. τοῦτον μέντον ὡς οὐ χκαϑαρῶς 
᾿4ϑηναῖον ὄντα ἐβούλοντό τινες βασανισϑῆναι. καὶ 

τουτὶ τὸ ψήφισμα τὸν δῆμον ἀναπείϑουσι ψηφίξεσϑαι. 

ΨΉΦΙΣΜΑ. 

Μετὰ τοῦτο τοίνυν προσιόντες τῷ ᾿Αριστοφάνει οἱ 

πράττοντες τότε τὰ πράγματα ἐδέοντο αὐτοῦ κατειπεῖν 

χαὶ σῴξεσϑαι. καὶ μὴ κινδυνεύειν ἀγωνισάμενον τῆ : » καὶ μὴ γωνισάμ ἧς 
ξενίας τὰ ἔσχατα παϑεῖν. ὃ δὲ οὐκ ἔφη οὐδέποτε" 
οὕτω χρηστὸς ἦν καὶ περὶ τοὺς δεδεμένους καὶ περὶ 
τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων. ὥστε εἵλετο μᾶλλον ἀπο- 
ϑανεῖν ἢ κατειπεῖν καὶ ἀδίκως τινὰς ἀπολέσαι. ἐκεῖς- 

νος μὲν τοίνυν καὶ ὑπὸ σοῦ ἀπολλύμενος τοιουτοσὶ 
ἐγένετο [καὶ Ξενοφῶν ὃ στρεβλωϑεὶς καὶ Ἱππίας ὁ 

Θάσιος] σὺ δ᾽ οὐδὲν τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις συνει- 

δώς. πεισϑεὶς δὲ ὡς σύ γε. ἐὰν ἐκεῖνον ἀπόλωνται. 
μεϑέξεις τῆς τότε πολιτείας καϑισταμένης, ἀπέγρα- 
φες καὶ ἀπέχτεινας ᾿4ϑηναίων πολλοὺς καὶ ἀγαϑούς. 

Βούλομαν δ᾽ ὑμῖν. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπιδεῖξαι 

οἵον ἀνδρῶν ὑπ᾽ ᾿Ζγοράτου ἀπεστέρησϑε. εἰ μὲν 
οὖν {μὴ πολλοὶ ἦσαν. καϑ’ ἕκαστον ἂν περὶ αὐτῶν 
ἠχούετε. νῦν δὲ συλλήβδην περὶ πάντων. οἱ μὲν γὰρ 

στρατηγήσαντες ὑμῖν πολλάκις μείζω τὴν πόλιν τοῖς 

διαδεχομένοις στρατηγοῖς παρεδίδοσαν. οἱ δ᾽ ἑτέρας 
μεγάλας ἀρχὰς ἄρξαντες καὶ τριηραρχίας πολλὰς τρι- 

᾽ 9 ζ ἱν 9 ἱψ - τι ᾿ μι ηραρχήσαντες οὐδεπώποτε ὑφ᾽ ὑμῶν οὐδεμίαν αἰτίαν 

αἰσχρὰν ἔσχον. οἱ δ᾽ αὐτῶν περιγενόμενον καὶ σω- 
ϑέντες. οὺς οὗτος μὲν ἀπέχτεινεν ὁμοίως καὶ ϑά- 

3 - ψ ς Ἁ , Α ς ’ νατος αὐτῶν κατεγνώσϑη. ἡ δὲ τύχη καὶ ὁ δαίμων 
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περιεποίησε --- φυγόντες γὰρ ἐνθένδε καὶ [οὐ συλ- 

ληφϑέντες δὲ οὐδὲ ὑπομείναντες τὴν χρίσιν.} κατελ- 

ϑόντες ἀπὸ Φυλῆς τιμῶνται ὑφ᾽ ὑμῶν ὡς ἄνδρες 
ἀγαϑοὶ ὄντες. ᾿ 

Τούτους μὲν τοιούτους ὄντας ᾿Ζγόρατος τοὺς μὲν 

ἀπέχτεινε. τοὺς δὲ φυγάδας ἐντεῦϑεν ἐποίησε, τίς ὧν 

αὐτός; δεῖ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναν ὅτι δοῦλος καὶ ἐκ δού- 

λων ἐστίν. ἵν᾽ εἰδῆτε οἷος ὧν ὑμᾶς ἐλυμαίνετο. τού- 
τῷ μὲν γὰρ πατὴρ ἣν Εὐμάρης, ἐγένετο δὲ ὁ Εὐμάρης 
οὗτος Νικοχλέους καὶ ᾿ΔΑντικλέους. Καί μοι ἀνάβητε 
μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ,. 

[Πάντα τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσα κακὰ καὶ 
αἰσχρὰ καὶ τούτῳ καὶ τοῖς τούτου ἀδελφοῖς ἐπιυτετή- 

δευται,. πολὺ ἂν εἴη ἔργον λέγειν. περὶ δὲ συχοφαν- 
τίας. ὅσας οὗτος ἢ δίκας ἰδίας συκοφαντῶν ἐδικάξετο 

ἢ γραφὰς ὅσας ἐγράφετο ἢ ἀπογραφὰς ἀπέγραφεν, 

οὐδέν μ8ὲ δεῖ καϑ'᾿ ἕκαστον λέγειν. συλλήβδην γὰρ 

ὑμεῖς ἅπαντες καὶ ἐν τῷ δήμῳ καὶ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 
συκοφαντίας ] αὐτοῦ κατέγνωτε καὶ ὦφλεν ὑμῖν μυ- 
οίας δραχμάς. ὥστε τοῦτο μὲν ἱκανῶς ὑπὸ ὑμῶν 

ἁπάντων μεμαρτύρηται. γυναῖκας τοίνυν τῶν πολι- 

τῶν τοιοῦτος ὧν μοιχεύειν καὶ διαφϑείρειν ἐλευϑέ- 

ρας ἐπεχείρησε, καὶ ἐλήφϑη μοιχός" καὶ τούτου 

ϑάνατος ἡ ζημία ἐστίν. Ὡς δὲ ἀληϑῆῇῆ λέγω, μάρτυ- 
ρας κάλει. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ.7 

Ἦσαν τοίνυν οὗτοι. ὦ ἄνδρες δικασταί, τέτταρες 

ἀδελφοί. τούτων εἷς μὲν ὃ πρεσβύτατος ἐν Σικελίᾳ 

παραφρυχτωρευόμενος τοῖς πολεμίοις ληφϑεὶς ὑπὸ 



Ρ. 186. ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ 119 

“αμάχου ἀπετυμπανίσϑη" ὃ δὲ ἕτερος εἷς Κόρινϑον 

μὲν ἐντευϑενὶ ἀνδράποδον ἐξήγαγεν, ἐκεῖϑεν δὲ παι- 

δίσκην αὖϑις ἐξάγων ἁλίσκεται. καὶ ἐν τῷ δεσμω- 
τηρίῳ δεδεμένος ἀπέϑανε᾽ τὸν δὲ τρίτον Φαινιππίδης 
ἐνθάδε λωποδύτην ἀπήγαγε. καὶ ὑμεῖς κχρίναντες 

αὐτὸν ἐν τῷ δικαστηρίῳ χαὶ καταγνόντες αὐτοῦ ϑά- 

νατον ἀποτυμπανίσαι παρέδοτεΕ. ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω. 

καὶ αὐτὸν οἶμαν ὁμολογήσειν τοῦτον καὶ μάρτυρας 

παρέξομαιυ. 
ΜΑΡΤΎΥΡΈΣ. 

Πῶς οὖν οὐχ ἅπασι προσήκει ὑμῖν τούτου κατα- 
ψηφίζεσθαι; εἰ γὰρ τούτων ἕκαστος δι᾽ ἕν ἁμάρτημα 

θανάτου ἠξιώϑη, ἦ που τοῦ γε πολλὰ ἐξημαρτηκότος 
καὶ δημοσίᾳ εἰς τὴν πόλιν καὶ ἰδίᾳ εἰς ἕκαστον ὑμῶν, 
ὧν ἑχάστου ἁμαρτήματος ἐν τοῖς νόμοις ϑάνατος ἡ 
ξημία ἐστί, δεῖ ὑμᾶς σφόδοα ϑάνατον αὐτοῦ χκαταψη- 

φίσασϑαι. 

“Μέξει δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐξαπατῆσαι ὑμᾶς 

πειράσεται. ὡς ἐπὶ τῶν τετρακοσίων Φρύνιχον ἀπέ- 
χτεινε. καὶ ἀντὶ τούτου φήσειν αὐτὸν ᾿4ϑηναῖον τὸν 

δῆμον ποιήσασϑαι, ψευδόμενος. ὦ ἄνδρες δικασταί: 
οὔτε γὰρ Φρύνιχον ἀπέχτεινεν οὔτε ᾿4ϑηναῖον αὐτὸν 

ὁ δῆμος ἐποιήσατο. Φουνίχῳ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
κοινῇ Θρασύβουλός τε ὁ Καλυδώνιος καὶ ᾿Ζπολλόδω- 

θος ὁ Μεγαρεὺς ἐπεβούλευσαν" ἐπειδὴ δὲ ἐπετυχέτην 
αὐτῷ βαδίζοντι, ὃ μὲν Θρασύβουλος τύπτει τὸν Φρύ- 

νιχον καὶ καταβάλλει πατάξας, ὃ δὲ ᾿Ζπολλόδωρος 

οὐχ ἥψατο ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ τραυγὴ γίγνεται καὶ 

ὥχοντο φεύγοντες. ᾿Ζγόρατος δὲ οὑτοσὶ οὔτε παρε- 
κλήϑη οὔτε παρεγένετο οὔτε οἷδὲ τοῦ πράγματος οὐδέν. 
ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω, αὐτὸ ὑμῖν τὸ ψήφισμα δηλώσει. 
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ΨΉΦΙΣΜΑ. 

Ὅτι μὲν οὐκ ἀπέχτεινε Φρύνιχον. ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
ψηφίσματος δῆλον" οὐδαμοῦ γάρ ἔστιν ..Ζγόρατον ᾿48η- 

ναῖον εἶναι ὥσπερ Θρασύβουλον [καὶ ᾿4πολλόδωρονἾ7᾽ 
καίτοι εἴπερ ἀπέκτεινε Φρύνιχον. ἔδει αὐτὸν ἐν τῇ 

αὐτῇ στήλῃ. ἵνα περ Θρασύβουλον [καὶ ᾿Ζ“πολλόδωρον ]. 

᾿4ϑηναῖον πεποιημένον (ἐγγεγράφϑαιδ τὰ μέντοι ὀνό- 

ματὰ διαπράττονται σφῶν αὐτῶν, δόντες ἀργύριον τῷ 

ῥήτορι. προσγραφῆναι εἷς τὴν στήλην ὡς εὐεργέτας ὄν- 

τας. καὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω. τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐλέγξει. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

Οὕτω μέντοι οὑτοσὶ πολὺ ὑμῶν κατεφρόνει. ὥστε 

οὐχ ὧν ᾿4ϑηναῖος καὶ ἐδίκαζε καὶ ἠκκλησίαξε καὶ γρα- 
Ἂ Ἁ 9 Ρ ’ 9 [ 9 2 

φὰς τὰς ἐξ ἀνθρώπων ἐγράφετο. ἐπιγραφόμενος ᾽άνα- 

γυράσιος εἶναι. ἔπειτα δὲ καὶ ἕτερον μέγα τεχμήριον 

ὡς οὐκ ἀπέχτεινε Φρύνιχον. δι᾽ ὃ ᾿4ϑηναῖός φησι 

γεγενῆσϑαι. ὁ Φρύνιχος γὰρ οὗτος τοὺς τετραχοσίους 

κατέστησεν" ἐπειδὴ δ᾽ ἐκεῖνος ἀπέϑανεν. οἱ πολλοὶ 
τῶν τετραχοσίων ἔφυγον. πότερον οὖν δοκοῦσιν ὑμῖν 

οἱ τριάκοντα καὶ ἡ βουλὴ ἡ τότε βουλεύουσα, οἵ αὐ- 

τοὶ ἦσαν ἅπαντες τῶν τετρακοσίων τῶν φυγόντων. 
3 -" ΗΙ ᾿ᾳ Χ Ἄ 9 ,ὔ ἊἊ ἀφεῖναν ἂν λαβόντες τὸν Φρύνιχον ἀποχτείναντα. ἢ 

᾽ Π Ἁ Ά - - φ΄ μὴ » τιμωρήσασϑαν ὑπὲρ Φρυνίχου καὶ τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ 

ἔφυγον; ἐγὼ μὲν οἶμαι τιμωρεῖσϑαι ἄν. εἰ μὲν οὖν 
μὴ ἀποκτείνας προσποιεῖται. ὡς ἐγώ φημι, ἀδικεῖ" εἶ 

δὲ ἀμφισβητεῖς καὶ φὴς Φρύνιχον ἀποχτεῖναι. δῆλον 

ὅτι μείζω τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων κακὰ ποιήσας 

τὴν ὑπὲρ Φρυνίχου αἱτίαν πρὸς τοὺς τριάκοντα; ἀπε- 

λύσω: οὐδέποτε γὰρ πείσεις οὐδένα ἀνθρώπων ὡς 
Φρύνιχον ἀποχτείνας ἀφείϑης ἂν 1 ὑπὸ τῶν τριάκοντα, 
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εἰ μὴ μεγάλα τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων καὶ ἀνήκεστα 
ν , ϑινῖ ᾿ 5. “ ῇ ἥ » , καχὰ εἰργάσω." ἐὰν μὲν οὖν φάσκῃ Φρύνιχον ἀποκτεῖ- 

ναί, τούτων μέμνησϑε. καὶ τοῦτον τιμωρεῖσϑε ἀνθ’ ὧν 
ἘΝ ἐϑον 3 5. , . δὲ ὧν 5. ὦ ι 

ἐποίησεν" ξὰν δ΄ οὐ φάσκῃ, ἔρεσϑε αὐτὸν δι΄ ὅ τι φησὶν 
2 » - ΦΝ Ἁ τς, 9 9 » - 

᾿4ϑηναῖος ποιηϑῆναι. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι, τιμωρεῖ- 

σϑε αὐτὸν ὅτι καὶ ἐδίκαξε καὶ ἠκκλησίαξε καὶ ἐσυκοφάν- 

τει πολλοὺς ὡς ᾿4ϑηναῖος τοὔνομα ἐπιγραφόμενος... 

᾿ἀχούω δὲ αὐτὸν παρασχευάξεσϑαν ἀπολογεῖσϑαι., 

ὡς ἐπὶ Φυλήν τὲ ᾧχετο καὶ συγκατῇλϑεν ἀπὸ Φυλῆς, 

καὶ τοῦτο μέγιστον ἀγώνισμα εἶναι. ἐγένετο δὲ τοι- 
- τ ν 5. »ΑΚΟ: ΒΗ ΣΑΣ ἢ , ΚΣ τὶ 

οὕτον" ἡλϑεν οὗτος ἐπὶ Φυλήν" καίτοι πῶς ἂν γένοιτο 

ἄνθρωπος μιαρώτερος; ὅστις εἰδὼς ὅτι εἰσί τινὲς ἐπὶ 

Φυλῇ τῶν ὑπὸ τούτου ἐχπεπτωχότων ἐτόλμησεν ἐλ- 
ϑεῖν ὡς τούτους. ἐπειδὴ δὲ εἶδον αὐτὸν τάχιστα. 

συλλαβόντες ἄγουσιν ἄντικρυς ὡς ἀποχτενοῦντες. οὗπερ 

ὶ τοὺς ἄλλους ἀπέσφαττον. εἴ ληστὴν ἢ ῦ καὶ τοὺς ἄλλους φαττον, εἴ τινα λῃστὴν ἢ κακοῦρ- 

γον συλλάβοιεν. στρατηγῶν δὲ ᾿Ἥνυτος [ἐπὶ Φυλὴν! 
οὐκ ἔφη χρῆναν ποιεῖν αὐτοὺς ταῦτα. λέγων ὅτι (οὔ- 

ΩΓ 9 Ο » ’ -» 

πῶ οὕτω διαχέξοιντο, ὥστε τιμωρεῖσϑαί τινας τῶν 

ἐχθρῶν. ἀλλὰ νῦν μὲν δεῖν αὐτοὺς ἡσυχίαν ἔχευν" εἶ 
δέ ποτε οἴκαδε κατέλθοιεν, τότε χαὶ τιμωρήσοιντο τοὺς 
ἀδικοῦντας. ταῦτα λέγων αἴτιος ἐγένετο τοῦ ἀποφυ- 

» -“Ὕ" ΑΨ ἢ Ὁ φ 3 ἤ Ψ Γὰ - νι γεῖν τοῦτον ἐπὶ Φυλῇ" ἀνάγκη δὲ ἣν στρατηγοῦ ἀν- 

δρὸς ἀχροᾶσϑαι. εἴπερ ἔμελλον σωϑήσεσϑαι. ἀλλ᾽ 
ἕτερον" οὔτε γὰρ συσσιτήσας τούτῳ οὐδεὶς φανήσεται 

Μ ῇ Ψ, 37 ς »ἤ 9 ΑῚ οὔτε σύσχηνος γενόμενος οὔτε (ὃν ταξίαρχος εἰς τὴν φυ- 

λὴν κατατάξας, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀλιτηρίῳ οὐδεὶς ἀνθρώπων 

αὐτῷ διελέγετο. Καί μοι κάλει τὸν ταξίαρχον. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

10 

4 

{8 
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καὶ ἔπεμψαν οἱ [πολῖται] ἔκ Πειραιῶς τὴν πομπὴν εἰς 

πόλιν. ἡγεῖτο μὲν Δ4ἴσιμος [τῶν πολιτῶν]. οὗτος δὲ 
ΟΠ Α Ν τ »"ὝἪἢ τὸ ᾽ Ἁ 

οὕτω τολμηρὸς καὶ ἔκεῖ ἐγένετο συνηκολουϑεν γὰρ 

λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ συνέπεμπε τὴν πομπὴν μετὰ τῶν 
ὁπλιτῶν πρὸς τὸ ἄστυ. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ταῖς πύλαις 

ἧσαν καὶ ἔϑεντο τὰ ὅπλα, πρὶν εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ. 
ὁ μὲν Αἴσιμος αἰσϑάνεται καὶ προσελϑὼν τήν τε μ 

ἀσπίδα αὐτοῦ λαβὼν ἔρριψε. καὶ ἀπιέναι ἐκέλευσεν 

ἐς χκόραχας [ἔκ τῶν πολιτῶν]. οὐ γὰρ ἔφη δεῖν ἀν- 
δροφόνον αὐτὸν ὄντα συμπέμπειν τὴν πομπὴν τῇ 

“-- - ᾿ Φ 

᾿ϑηνᾷ. τούτῳ τῷ τρόπῳ ὑπὸ Αἰσίμου ἀπηλάϑη. Ὡς 
4 4“ 4 ι 

3 9 “ ’ ; , 

δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, μάρτυρας (παρέξομαι). 

ΜΑΡΤΎΨΡΕΣ. 

5 

Τούτῳ τῷ τρόπῳ ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐπὶ Φυ- 
λῇ καὶ ἐν Πειραιεῖ πρὸς τοὺς ὁπλίτας διέκειτο" [οὐ- 

}Ὶ Ν ᾿ “- , ς ᾿ 2) -" 

δεὶς γὰρ αὐτῷ διελέγετο ὡς ἀνδροφόνῳ ὄντι, τοῦ τὲ 

νὴ ἀποθανεῖν ᾿ἄνυτος ἐγένετο αὐτῷ αἴτιος]. ἐὰν οὖν 
-“ ϑ Ν -Ὁ 5 - ς ᾽ 

τῇ ἐπὶ Φυλὴν ὁδῷ ἀπολογίᾳ χρῆται, ὑπολαμβάνειν 
Ἁ δ 93 -Ὁ 9 ᾽ 7 9 “ κ χρὴ εἰ [Ἄνυτος αὐτῷ ἐγένετο αἴτιος μὴ ἀποθανεῖν ἑἕτοί- 

μῶν ὄντων τιμωρεῖσϑαι, καὶ ἔρριψεν αὐτοῦ Αἴσιμος 
τὴν ἀσπίδα καὶ οὐκ εἴα [μετὰ τῶν πολιτῶν) συμπέμ- 
πεῖν τὴν πομπήν, [καὶ εἴ τις αὐτὸν ταξίαρχος εἰς τάξιν 
τινὰ κατέταξε]. 

Μήτε οὖν ταῦτα αὐτοῦ ἀποδέχεσϑε, μήτ᾽ ἐὰν λέγῃ 

ὅτι πολλῷ χρόνῳ ὕστερον τιμωρούμεϑα. οὐ γὰρ οἵ- 
4 4 

3 ’ -«ὠ ΄ 9 , 

μαν οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ἀδικημάτων προϑεσμίαν 

εἶναι, ἀλλ ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἴτ᾽ εὐθὺς εἴτε χρόνῳ τις 
τιμωρεῖται, τοῦτον δεῖν ἀποδεικνύναι ὡς οὐ πεποίηκε 
περὶ ὧν ἐστιν ἡ αἰτία. οὗτος τοίνυν τοῦτο ἀποφαι- 

Ι ν᾿ ἰν 9 3 [4 2 » μ}} ὃ ὰ νέτω. ἢ ὡς οὐκ ἀπέχτεινεν ἐκείνους ἢ ὡς δικαίως, 
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καχόν τι ποιοῦντας τὸν δῆμον τὸν ᾿“ϑηναίων. εἰ δὲ 

- πάλαν δέον τιμωρεῖσϑανι ὕστερον ἡμεῖς τιμωρούμεϑα, 

τὸν χρόνον κερδαίνει ὃν ἕξη οὐ προσῆχον αὐτῷ, οἱ 
δὲ ἄνδρες ὑπὸ τούτου οὐδὲν ἧττον τεϑνήκασιν. 

᾿ἀκούω δ᾽ αὐτὸν καὶ {τούτῳ διισχυρίξεσϑαι., ὅτι 
) ἢ ἐᾷ 4 

ἐπ’ αὐτοφώρῳ τῇ ἀπαγωγῇ ἐπιγέγραπται, πάντων ἐγὼ 

οἶμαι εὐηϑέστατα᾽ ὡς εἶ μὲν τὸ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μὴ 
; “ “1 “1 »- 9 αν ΄ὔ ᾿ 

προσεγέγραπτο, ἔνοχος (ἂν) ὧν τῇ ἀπαγωγῇ᾽ διότι δὲ 

τοῦτο | προσγέγραπται. [ἔνοχος ὧν] ῥᾳστώνην τινὰ 
δνο νὰ 5 - ν 3. τονν " ᾿Ὑ- Ἵ μ} 

οἴεται αὑτῷ εἶναι. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλ ὡς ξοικεν ἢ 

ὁμολογεῖν ἀποχτεῖναι. μὴ ἐπ’ αὐτοφώρῳ δέ, καὶ περὶ 

τούτου διισχυρίζεσϑαι. ὥσπερ. εἰ μὴ ἐπ’ αὐτοφώρῳ 

μέν, ἀπέχτεινε δέ, τούτου ἕνεχα δέον αὐτὸν σῴξεσϑαι. 
δοχοῦσι δ᾽ ἔμοιγε οἱ ἕνδεκα οἱ παραδεξάμενοι τὴν 
ἀπαγωγὴν ταύτην. (οὐχὲ οἰόμενοι ᾿Ζγοράτῳ συμπράτ- 
τεῦν τότε διισχυριξομένῳ. σφόδρα ὀρϑῶς ποιῆσαι 

Διονύσιον τὴν ἀπαγωγὴν ἀπάγοντ᾽ ἀναγχάξοντες 
τό γε προσγράψασϑαι ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ" ἢ οὐκ ἂν εἴη (ὃς) 

πρῶτον μὲν ἐναντίον πεντακοσίων [ἐν τῇ βουλῇ]. εἶτα 
πάλιν ἐναντίον ᾿Δϑηναίων ἁπάντων [ἐν τῷ δήμῳ] 
ἀπογράψας τινὰς ἀποχτείνειξ [χαὶ αἴτιος γένοιτο τοῦ 
ϑανάτου)]; οὐ γὰρ δήπου τοῦτο μόνον οἴει τὸ ἐπ᾽ αὐὖ- 

τοφώρῳ., ἐάν τις ξύλῳ ἢ μαχαίρᾳ πατάξας καταβάλ φώρῳ; 5 ξύλῳ ἢ μαχαίρᾳ ς ῃ: 
“ “᾿ - -“ ,ᾳ 9 Ἁ 7 πὶ ἐπεὶ ἔκ γε τοῦ σοῦ λόγου οὐδεὶς φανήσεται ἀποκχτεί- 

᾿ » τι ΤΟ Ὑδέν τὰν : “ ᾿ ΣΑΣ νας τοὺς ἄνδρας οὺς σὺ ἀπέγραψας" οὔτε γὰρ ἐπάτα- 

ξεν αὐτοὺς οὐδεὶς οὔτ᾽ ἀπέσφαξεν, ἀλλ᾽ ἀναιρεϑέντες 

ὑπὸ τῆς σῆς ἀπογραφῆς ἀπέϑανον. οὐκ οὖν (ὃν αἴτιος 

τοῦ ϑανάτου, οὗτος ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐστί; τίς οὖν ἄλλος 

αἴτιος ἢ σὺ ἀπογράψας; ὥστε πῶς οὐκ ἐπ’ αὐτοφώρῳ 

σὺ εἶ ὁ ἀποχτείνας: 

Πυνϑάνομαι δ᾽ αὐτὸν χαὶ περὶ τῶν ὅρχων καὶ 
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περὶ τῶν συνθϑηχῶν μέλλειν λέγειν. ὡς παρὰ τοὺς 
ὄρχους καὶ τὰς συνθήκας ἀγωνίξεταν ἃς συνεϑέμεϑα 

πρὸς τοὺς ἐν ἄστει οἱ ἐν [τῷ] Πειραιεῖ. σχεδὸν μὲν 

οὖν τούτοις ἰσχυριξόμενος ὁμολογεῖ ἀνδροφόνος εἶναι" 

ἐμποδὼν γοῦν ἢ ὅρκους ἢ συνϑήκας ἢ χρόνον ἢ ἐπ᾽ 

αὐτοφώρῳ τι ποιεῖται. αὐτῷ δὲ τῷ πράγματι οὔ τι 

πιστεύειν καλῶς ἀγωνιεῖσϑαι. ὑμῖν δέ, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί, οὐ προσήκει περὶ τούτων (ἐὰν λέγῃ» ἀποδέχε- 

σϑαι" ἀλλ᾽ ὡς οὐκ ἀπέγραψεν οὐδὲ οἱ ἄνδρες τεϑυνᾶσι. 
περὶ τούτων κελεύετε αὐτὸν ἀπολογεῖσϑαι. ἔπειτα 

τοὺς ὄρχους χαὶ τὰς συνθήκας οὐδὲν ἡγοῦμαν προ- 
σήχειν ἡμῖν πρὸς τοῦτον. οἱ γὰρ ὅρκον τοῖς ἐν ἄστει 

πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ γεγένηνται. εἰ μὲν οὖν οὗτος 
μὲν ἐν ἄστει ἡμεῖς δ᾽ ἐν Πειραιεῖ ἦμεν. εἶχον (ἄνΣ 
τινα λόγον αὐτῷ αἱ συνθῆκαι" νῦν δὲ καὶ οὗτος ἐν 
Πειραιεῖ ἣν καὶ ἐγὼ καὶ Διονύσιος καὶ οὗτοι ἅπαντες οἱ 

τοῦτον τιμωρούμενοι. ὥστε οὔκ εἶσιν ἡμῖν ἐμποδών" 

οὐδένα γὰρ ὅρχον οἱ ἐν Πειραιεῖ {τοῖς ἐν Πειραιεῖ 

οὐδ᾽ οἱ ἐν ἄστει τοῖς ἐν ἄστει ὥμοσαν. 

[Ἐκ παντὸς δὲ τρόπου ἔμοιγε δοχεῖ οὐχ ἑνὸς ϑα- 
νάτου ἄξιος εἶναι. ὅστις φησὶ μὲν ὑπὸ τοῦ δήμου 

{(πεποιῆσϑαι». τὸν δὲ δῆμον. ὃν αὐτός φησι πατέρα 

αὑτοῦ εἶναι. φαίνεται κακώσας, καϑὺυ φεὶς καὶ προδοὺς 

πάντα ἐξ ὧν (ἂν ἐκεῖνος μείζων καὶ ἰσχυρότερος 
ἐγίγνετο. ὅστις οὖν τόν τε γόνῳ πατέρα τὸν αὑτοῦ 

ἔτυπτε καὶ οὐδὲν παρεῖχε τῶν ἐπιτηδείων, τόν τὲ 
ποιητὸν πατέρα ἀφείλετο ἃ ἦν ὑπάρχοντα ἐκείνῳ ἀγα- 

ϑά. πῶς οὐ χαὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὸν τῆς κακώσεως 

νόμον ἄξιός ἐστι ϑανάτῳ ξημιωϑῆναιυ:] 
Προσήκει δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδοες δικασταί, ἅπασι τιμω- 

ροεῖν ὑπὲρ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὁμοίως ὥσπερ ἡμῶν 
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ἑνὶ ἑχάστῳ. ἀποϑνήσχοντες γὰρ ἐπέσκηψαν καὶ ἡμῖν 

“ καὶ τοῖς φέλοις ἅπασι τιμωρεῖν ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν 

᾽᾿Δγόρατον τουτονὶ ὡς φονέα ὄντα, καὶ καχῶς ποιεῖν 

καϑ' ὅσον ἄν ἔμβραχυ ἕχαστος δύνηται. εἶ τοίνυν 

τι ἐχεῖνοι ἀγαϑὸν τὴν πόλιν ἢ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτε- 

ρον φανεροί εἶσι πεποιηκότες, ὃ καὶ αὐτοὶ ὑμεῖς ὃμο- 

λογεῖτε. ἀνάγκη ὑμᾶς ἔστι πάντας ἐκείνοις φίλους καὶ 
9 - Ο »} Ἁ -» να -» Ἃ ἌΡ -Ὡ 

ἐπιτηδείους εἰναι. ὥστε οὐδὲν μᾶλλον ἡμῖν ἢ καὶ ὑμῶν 
ἧδε ἢ ον ᾿» ᾿" Ο᾽ " ΄ 
δνὶ ἑχαστῷ ἕπεόχηψαν. οὔχουν οὔτε ὁσιον οὔτε νόμιμον 

ὑμῖν ἐστιν ἀνεῖναι ᾿Ζγόρατον τουτονί. ὑμεῖς τοίνυν. ὦ 
ὌΝ 9 “" Ἅ 7 3 Ἁ τὸ - “ ῇ 9 ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, νυνὶ δή, ἐπεὶ ὃν τῷ τότε χρόνῳ, ὃν 

ᾧ ἐκεῖνοι ἀπέϑνησχον., οὐχ οἷοί τε ἡστε ἐπαρκέσαι διὰ 

τὰ πράγματα τὰ περιεστηκότα, νυνί. ἐν ᾧ δύνασϑε. 
4“ 

τιμωρήσατε τὸν ἐκείνων φονέα. ἐνθυμεῖσθε δ᾽. ὦ ἄν- 

δρες ᾿4ϑηναῖοι,. ὅπως μὴ πάντων ἔργον δχετλιώτατον 

ἐργάσησϑε. εἶ γὰρ ἀποψηφιεῖσθε ᾿Ζγοράτου | τουτουί, 

οὐ μόνον τοῦτο διαπράττεσϑε, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν 

ἀνδρῶν, οὺἣς ὁμολογεῖτε ὑμῖν εὔνους εἶναι. τῇ αὐτῇ 
ψήφῳ ταύτῃ ϑάνατον χαταψηφίξεσϑε᾽ ἀπολύοντες γὰρ 

Ἁ "» “» 3 Ψ, “-ὠ Ψ 2 Α Ἵὕ 

τὸν αἴτιον ὄντα ξχείνοις τοῦ ϑανάτου οὐδὲν ἄλλο γι- 
ἤ Ἃ 9 “Μ Γ Ν ῇ ’ 

γνώσκετε ἢ ἐκείνους δικαίως ὑπὸ τούτου τεϑνηκέναι. 
᾿ Ο δι 7 ἶ Τρ Ἁ 2 Οἵ προ ν 

καὶ οὕτως ἂν δεινότατα πάντων πάϑοιεν. εἶ οἷς ἐπέ- 
ὄχηπτον ἐχεῖνοι ὡς φίλοις οὐσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν. 
οὗτοι ὁμόψηφον κατ᾽ ἐχείνων τῶν ἀνδρῶν τοῖς τριά- 

κοντὰ γενήσονται. μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὸς 
-" 2 7 ’ » - - ϑεῶν Ὀλυμπίων. μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ 

ϑάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν χκαταψηφίσησϑε. οἱ πολλὰ 

κἀγαϑὰ ὑμᾶς ποιήσαντες διὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν τριάκοντα 

καὶ ᾿4γοράτου τουτουὶ ἀπέϑανον. ἀναμνησϑέντες οὖν 
ἁπάντων τῶν δεινῶν, καὶ τῶν κοινῶν τῇ πόλει καὶ 
τῶν ἰδίων, ὅσα ἑκάστῳ ἐγένετο ἐπειδὴ ἐκεῖνοι οἱ 

98 
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ἄνδρες ἐτελεύτησαν. τιμωρήσατε τὸν αἴτιον τούτων. 

ἀποδέδειχταν δ᾽ ὑμῖν [ἅπαντα] καὶ ἐκ τῶν ψηφισμά- 
τῶν καὶ ἔκ τῶν ἀπογραφῶν καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

᾿“γόρατος ὧν αὐτοῖς αἴτιος τοῦ ϑανάτου. ἔτι δὲ καὶ 

προσήκει ὑμῖν ἐναντία τοῖς τριάχοντα ψηφίξεσϑαι" ὧν 

μὲν τοίνυν ἐχεῖνον ϑάνατον κατέγνωσαν, ὑμεῖς ἀπο- 

ψηφίσασϑε: ὧν δ᾽ ἐκεῖνον ϑάνατον οὐ χατέγνωσαν. 
ὑμεῖς καταψηφίσασϑ'ε. οἱ τριάκοντα τοίνυν τῶν μὲν 

ἀνδρῶν τούτων. οἵ ἦσαν ὑμέτεροι φίλοι, ϑάνατον κατέ- 

γνωσαν. ὧν δεῖ ὑμᾶς ἀποψηφίξεσϑαι)" ᾿Ζγοράτου δὲ 
ἀπεψηφίσαντο. διότι ἐδόκει προϑύμως τούτους ἀπολ- 

λύναι" [οὗ προσήκει καταψηφίξεσϑαι.) ἐὰν οὖν τὰ 
ἐναντία τοῖς τριάκοντα ψηφίζησϑε. πρῶτον μὲν οὐχ 

ὁμόψηφοι «τοῖς ἐχϑίστοιςΣ γίγνεσϑε, ἔπειτα τοῖς ὑμε- 

τέροις αὐτῶν φίλοις τετιμωρηκότες ἔσεσϑε, ἔπειτα τοῖς 
πᾶσιν ἀνθρώποις δόξετε δίκαια καὶ ὅσια ψηφίσασϑαι. 

14. 

ΚΑΤᾺ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟῪ ΛΙΠΟΤΑΞΊΟΥ. 

Ἡγοῦμαι μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐδεμίαν ὑμᾶς 

ποϑεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν βουλομένων ᾽41- 

κιβιάδου κατηγορεῖν" τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ 
ς ἝΞ Ἷ Ο Ἁ 7 ς“«., » » 

ἀρχῆς παρέσχεν. ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος 

ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει. οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλ- 

λῶν ἐπιτηδευμάτων ὀχϑρὸν αὐτὸν ἡγεῖσϑαι. οὐ γὰρ 
Ἃ Ἁ ς ᾽ 9 Ἁ 7 Φ. 9 ᾽ 

μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια, οὐδ 

ἐλπίδα παρέχοντα ὡς ἔσται τοῦ λοιποῦ βελτίων. ἀλλ᾽ 
οὕτω πεπραγμένα καὶ εἰς τοσοῦτον κακίας ἀφιγμένα, 
ὥστ᾽ εἰπεῖν ἕκασϑ᾽ ὧν οὗτος φιλοτιμεῖται τοὺς 

5 Ἁ 

ἐχϑροὺς αἰσχύνεσϑαι. ἐγὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
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καὶ πρότερον πρὸς τῶν πατέρων ἡμῖν διαφορᾶς ὑπαρ- 
. χούσης, καὶ πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπονθὼς καχῶς., πειράσομαν ὑπὲρ πάντων 

τῶν πεπραγμένων μεϑ' ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασϑαι. περὶ 
μὲν {ζοὖν» τῶν ἄλλων ᾿“ρχεστρατίδης ἱκανῶς κατηγό- 
θησε᾽ καὶ γὰρ τοὺς νόμους ἐπέδειξε καὶ μάρτυρας πάν- 
τῶν παρέσχετο᾽ ὅσα δ᾽ οὗτος παραλέλοιπεν, ἐγὼ καϑ᾽ 
ἕχαστον ὑμᾶς διδάξω. [᾿Δνάγνωϑι δέ μοι τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣΙ!] 
5 Εἰχὸς τοίνυν ἐστίν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐξ οὗ τὴν 

εἰρήνην ἐποιησάμεθα, πρῶτον περὶ τούτων νυνὶ δικά- 
ξοντας μὴ μόνον δικαστὰς ἀλλὰ καὶ νομοϑέτας αὐτοὺς 

γενέσθαι, εὖ εἰδότας ὅτι. ὅπως ἂν ὑμεῖς νυνὶ περὶ 
᾿ “-- -»Ἡ Ο ἃ Ν Ἵ] ’ ξ ΄ 2 

αὐτῶν γνῶτε, οὕτω χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἡ πόλις αὐ- 
» ᾽ » ’ Ἁ ὔ - Α τοῖς χρήσεται. δοχεῖ δὲ μον καὶ πολίτου χρηστοῦ καὶ 

δικαστοῦ δικαίου ἔργον εἶναν ταύτῃ τοὺς νόμους δια- 
λαμβάνειν, ὅπῃ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον μέλλει συνοίσειν 

τῇ πόλει. τολμῶσι γάρ τινες ] λέγειν ὡς οὐδεὶς ἔνοχός 

ἐστι λιποταξίου οὐδὲ δειλίας" μάχην γὰρ οὐδεμίαν 

γεγονέναι. τὸν δὲ νόμον κελεύειν, ἐάν τις λίπῃ τὴν 
τάξιν εἷς τοὐπίσω δειλίας ἕνεκα. μαχομένων τῶν ἄλ- 

λῶν, περὶ τούτου τοὺς στρατιώτας δικάζειν. ὁ δὲ νό- 
μος οὐ περὶ τούτων κελεύει μόνον. ἀλλὰ καὶ ὁπόσοι 

ἂν μὴ παρῶσιν ἐν τῇ πεζῇ στρατιᾷ. ᾿Δἀνάγνωϑί μοι 
τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

5 9 [4 2ὔ ᾽ὔ Ο Ἁ 9 [ Αχούετε. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι περὶ ἀμφοτέρων 
» " Ο 21 ΞΖ 2) 2 ᾽ "4 νι Ἕ κεῖται, καὶ ὅσοι ἂν μάχης οὔσης εἰς τοὐπίσω ἀναχωρή- 

σωσι, καὶ ὅσοι ἂν ἐν τῇ πεζῇ στρατιᾷ μὴ παρῶσι. 
δκέψασϑε δὲ τίνες εἰσὶν οὺς δεῖ παρεῖναι. οὐχ οἵτινες 

ὅ 
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ν᾿ Ν ς ’ὔ ἕ μὶ 9 ἐι 4. Ὁ ἂν τὴν ἡλικίαν ταύτην ἔχωσιν; οὐχ οὺς ἂν οἱ στρα- 

τηγοὶ καταλέξωσιν; ἡγοῦμαι δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
ὅλῳ τῷ νόμῳ μόνον αὐτὸν τῶν πολιτῶν ἔνοχον εἶναι. 
9 ’ ᾿ Χ ’ αὶ 2 Χ ς .- ΟἿ ἀστρατείας μὲν γὰρ δικαίως ἂν αὐτὸν ἁλῶναι. ὅτι 

Ἁ ἰν Ψ, 9 - ον ΝΣ - καταλεγεὶς ὁπλίτης οὐ συνεξῆλϑε μεϑ' ὑμῶν {στρα- 
τευσόμενος, λιποταξίου δὲ ὅτι ἐν τῷ πεξῶ» στρατοπέδῳ 

4 4 4 

3 ’ Ἁ - 27 δ Χ , 

μόνος οὐ παρέσχε μετὰ τῶν ἄλλων ἑαυτὸν τάξαι. δὲει- 

λίας δέ. ὅτι δεῖν αὐτὸν μετὰ τῶν ὁπλιτῶν κινδυ- 

νεύειν ἱππεύειν εἵλετο. χαίτοι φασὶν αὐτὸν ταύτην 

τὴν ἀπολογίαν ποιήδεσϑαι. ὡς ἐπειδήπερ ἵππευεν. 

οὐδὲν ἠδίκει τὴν πόλιν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι διὰ τοῦϑ᾽ 
δ “- ΄ νἍ 2 “-“ 3 ᾽ὔ ἱμέῳ -ο » ὑμᾶς δικαίως ἂν αὐτῷ ὀργίζεσθαι. ὅτι τοῦ νόμου κε- 

ῇ ΡΩΝ, 9 ε ι ΨΨ 5 

λεύοντος. ἕάν τις ἀδοχίμαστος ἱππεύῃ. ἄτιμον εἴναι, 

ἐτόλμησεν ἀδοκίμαστος ἱππεύειν. Καί μοι ἀνάγνωϑι 

τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

Οὗτος τοίνυν εἰς τοῦτ᾽ ἦλ:ϑε πονηρίας. καὶ οὕτως 
ς - ΄ Ν Ν , Ἵ τ ὑμῶν κατεφρόνησε καὶ τοὺς πολεμίους ἔδεισε καὶ ἱπ- 
πεύειν ἐπεθύμησε χαὶ τῶν νόμων οὐχ ἐφρόντισεν, 

ὥστε οὐδὲν αὐτῷ τούτων τῶν κινδύνων ἐμέλησεν, ἀλλ᾽ 

ἐβουλήϑη καὶ ἄτιμος εἶναι [καὶ τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ δη- 
μευϑῆναι] καὶ πάσαις ταῖς κειμέναις ξημίαις ἔνοχος 

γενέσϑαν μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν πολιτῶν εἶναι καὶ ὁπλί- 
της γενέσϑαι. καὶ ἕτεροι μὲν οὐδεπώποτε ὁπλιτεύ- 

σαντες. ἱππεύσαντες δὲ χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον καὶ 
πολλὰ κακὰ τοὺς πολεμίους πεποιηκότες. οὐκ ἐτόλμη- 

σαν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβῆναι, δεδιότες ὑμᾶς καὶ τὸν 
Ο Χ 5΄ , μι ς » νόμον᾽ οὕτω γὰρ ἦδαν παρεδχευασμένοι, οὐχ ὡς ἀπο- 

λουμένης τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ὡς σωϑησομένης καὶ μεγά- 

λης ἐσομένης καὶ τιμωρηδομένης τοὺς ἀδικοῦντας" 
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᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἐτόλμησεν ἀναβῆναι. οὔτε εὔνους ὧν 

τῷ πλήϑει οὔτε πρότερον ἱππεύσας οὔτε νῦν ἐπιστά- 
ὠξενος οὔτε ὑφ᾽ ὑμῶν δοκιμασϑείς. ὡς οὐκ ἐξεσόμενον 

τῇ πόλει δίκην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν. ἐν- 
ϑυμηϑῆναι δὲ χρὴ ὅτι. εἶ ἐξέσται ὅ τι ἄν τις βούλη- 

ται ποιεῖν. οὐδὲν ὄφελος νόμους κεῖσϑαιν ἢ ὑμᾶς συλ- 

λέγεσϑαι ἢ στρατηγούς αἱρεῖσϑαι. ϑαυμάξω δέ, ὦ 
ἄνδρες δικασταί, εἴ τις ἀξιοῖ. ἐὰν μέν τις προσιόντον 

τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευ- 

τέρας γένηται. τούτου μὲν δειλίαν καταψηφίξεσϑαι. 

ἐὰν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος ἐν τοῖς ἱππεῦ- 

σιν ἀναφανῇ. τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. καὶ μὲν δή, 
ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαν δικάξειν ὑμᾶς οὐ μόνον 

τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα. ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους 

τῶν ἀχοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν 

τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κχολάξητε. οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλ- 

λων βελτίων" οὐδεὶς γὰρ εἴδεται τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν καταψη- 
φισϑέντα᾽ ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐξαμαρτα- 
νόντων τιμωρῆσϑε. πάντες πεύσονται. ὥστε τούτῳ 

παραδείγματι χρώμενον βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. 

ἐὰν τοίνυν τούτου χκαταψηφίδσησϑε. οὐ μόνον οἱ 
ἐν τῇ πόλει εἴσονται. ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι αἰσϑή- 
σονται καὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται. καὶ ἡγήσονται πολὺ 

πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν. ἐὰν ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς 
τοιούτοις τῶν ἁμαρτημάτων μάλισϑ᾽ ὑμᾶς ὀργιξο- 
μένους καὶ μηδεμιᾶς συγγνώμης τοὺς ἀκοσμοῦντας ἐν 
τῷ πολέμῳ τυγχάνοντας. ἐνθυμεῖσϑε δ᾽, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ὅτι τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κάμνοντες ἐτύγ- 

χανον. οἱ δὲ ἐνδεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων. καὶ 

ἡδέως ἂν οἱ μὲν ἐν ταῖς πόλεσι καταμείναντες ἐϑε- 

φαπεύοντο. οἱ δὲ οἴκαδ᾽ ἀπελϑόντες τῶν οἰκείων | 
ΤΒΙΑ5. Εἰ. ταΐπου. 9 

11 
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14 
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ἐπεμέλοντο. οἱ δὲ ψιλοὶ ἐστρατεύοντο. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς 
ἱππεῦσιν ἐκινδύνευον" ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἐτολμᾶτε ἀπολι- 
πεῖν τὰς τάξεις οὐδὲ τἀρεστὰ ὑμῖν αὐτοῖς αἱρεῖσϑαι. 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐφοβεῖσϑε τοὺς τῆς πόλεως νόμους 

ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολεμίους κίνδυνον. ὧν χρὴ μεμνη- 
μένους ὑμᾶς νυνὶ τὴν ψῆφον φφέρειν». καὶ πᾶσι 

φανερὸν ποιεῖν ὅτι ᾿“ϑηναίων οἱ μὴ βουλόμενοι τοῖς 

πολεμίοις μάχεσϑαν ὑφ᾽’ ὑμῶν καχῶς πείσονται. 

Ἡγοῦμαι δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ μὲν τοῦ 
νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος οὐχ ἕξειν αὐτοὺς ὅ 

τι λέξουσιν. ἀναβαίνοντες δ᾽ ὑμᾶς ἐξαιτήσονται καὶ 
ἀντιβολήσουσιν. οὐκ ἀξιοῦντες τοῦ ᾿4λκιβιάδου ὑέος 

τοσαύτην ξημίαν καταγνῶναι. ὡς ἐκεῖνον πολλῶν ἀγα- 

ϑῶν ἀλλ᾽ οὐχὶ πολλῶν χακχῶν αἴτιον γεγενημένον. 

(ὃν εἰ τηλικοῦτον ὄντα ἀπεχτείνατε. ὅτε πρῶτον εἰς 

ὑμᾶς ἐλάβετε ἐξαμαρτάνοντα. οὐκ ἂν ἐγένοντο συμ- 

φοραὶ τοσαῦται τῇ πόλει. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ. ὦ 

ἄνδρες δικασταί. εἶναι. εἰ αὐτοῦ μὲν ἐκείνου ϑάνα- 
τον κατέγνωτε. τοῦ δὲ ὑοῦ ἀδικοῦντος δι᾽ ἐκεῖνον 

ἀποψηφιεῖσϑε. ὃς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐτόλμα μεϑ᾽ ὑμῶν 

μάχεσϑαι. ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ μετὰ τῶν πολεμίων ἠξίου 

στρατεύεσϑαι. καὶ ὅτε μὲν παῖς ὼὧν οὔπω δῆλος ἦν 
ὁποῖός τις ἔσται. διὰ τὰ {τοῦ πατρὸς ἁμαρτήματα 

ὀλίγου τοῖς ἕνδεκα παρεδόϑη" ἐπειδὴ δὲ πρὸς τοῖς 

ἐκείνῳ πεπραγμένοις ἐπίστασϑε καὶ τὴν τούτου πονη- 
ρίαν. διὰ τὸν πατέρα ἐλεεῖν αὐτὸν ἀξιώσετε; οὐκ οὖν 
δεινόν. ὦ ἄνδρες δικασταί, τούτους μὲν οὕτως εὐτυχεῖς 

εἶναι ὥστ᾽. ἐπειδὰν ἐξαμαρτάνοντες ληφϑῶσι. διὰ τὸ 

αὑτῶν γένος σῴξεσϑαι. ἡμᾶς δέ, εἶ ἐδυστυχήσαμεν διὰ 
τοὺς οὕτως ἀταχτοῦντας. μηδὲν ἂν δύνασϑαν παρὰ 

τῶν πολεμίων ἐξαιτήσασϑαι μηδ᾽ ἂν τὰς τῶν προγό- 
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νῶν ἀρετάς; καίτοι πολλαὶ καὶ μεγάλαι καὶ ὑπὲρ ἁπάν- 19 

τῶν τῶν Ἑλλήνων γεγόνασι. καὶ οὐδὲν ὕμοιαι τοῖς 

ὑπὸ τούτων περὶ τὴν πόλιν πεπραγμένοις. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. εἰ δ᾽ ἐκεῖνοι δοκοῦσι βελτίους εἶναι σῴξον- 
τες τοὺς φίλους. δῆλον ὅτι καὶ ὑμεῖς ἀμείνους δόξετε 

εἶναι τιμωρούμενοι τοὺς ἐχϑρούς., ἀξιῶ δ᾽. ὦ ἄνδρες 20 
δικασταί, ἐὰν μέν τινες τῶν συγγενῶν αὐτὸν ἐξαιτῶν- 

ται. ὀργίζεσϑαι ὅτι τούτου μὲν οὐκ ἐπεχείρησαν δεη- 

ϑῆναι, ἢ δεηϑέντες οὐκ ἐδύναντο εὑρέσϑαι., ποιεῖν τὰ 
ὑπὸ τῆς πόλεως προσταττόμενα. ὑμᾶς δὲ πείϑευν 

πειρῶνται ὡς οὐ χρὴ παρὰ τῶν ἀδικούντων δίκην 

λαμβάνειν" ἐὰν δέ τινες τῶν ἀρχόντων βοηϑῶσιν αὐτῷ 21 

ἐπίδειξιν μὲν τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως ποιούμενοι. φιλο- 
τιμούμενον δὲ ὅτι χαὶ τοὺς φανερῶς ἡμαρτηκότας 

σῴζειν δύνανται. ὑμᾶς δὲ χρὴ ὑπολαμβάνειν πρῶτον 

μὲν ὅτι. εἰ πάντες ᾿4λκιβιάδῃ ὅμοιοι ἐγένοντο. οὐδὲν 

ἂν ἔδει αὐτοὺς στρατηγεῖν (οὐδὲ γὰρ εἶχον ὅτου 
ἡγοῦντο). ἔπειϑ᾽ ὅτι πολὺ μᾶλλον αὐτοὺς προσήκει 

τῶν λιπόντων τὴν τάξιν χατηγορεῖν ἢ ὑπὲρ τῶν 

τοιούτων ἀπολογεῖσϑαι. τίς γὰρ ἔστιν ἐλπὶς τοὺς ἄλλους 

ἐθελήσειν ποιεῖν τὰ ὑπὸ τῶν στρατηγῶν προσταττό- 
μενα, ὅταν αὐτοὶ οὗτοι τοὺς ἀκοσμοῦντας σῴξειν πει- 
ρῶνται; ἐγὼ τοίνυν ἀξιῶ. ἐὰν μὲν ἀποδείξωσιν οἱ 22 
λέγοντες καὶ αἰτούμενοι ὑπὲρ ᾿4λκιβιάδου ὡς ἐστρα- 

τεύσατο ἐν τοῖς ὁπλίταις ἢ ὡς ἵππευε δεδοκιμασμένος. 

ἀποψηφίσασθαι" ἐὰν δὲ μηδὲν ἔχοντες δίκαιον κελεύ- 

ὦσιν αὑτοῖς χαρίξεσϑαι., μεμνῆσϑαν χρὴ ὅτι διδά- 

ὅχουσιν ὑμᾶς ἐπιορχεῖν καὶ τοῖς νόμοις μὴ πείϑεσϑαι. 
χαὶ ὅτι λίαν προϑύμως τοῖς ἀδικοῦσι βοηϑοῦντες πολ- 

λοὺς τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιϑυμεῖν ποιήσουσι. 
Θαυμάζω δὲ μάλιστα. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἴ τις 23 

9 Ἐ 



24 

2ὅ 

20 
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ὑμῶν τὸν ᾿4λκιβιάδην ἀξιώσει διὰ μὲν τοὺς βοηϑοῦν- 
τας σῴξεσϑαι, διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ πονηρίαν μὴ ἀπολέ- 

σϑαι. ἧς ἄξιον ὑμᾶς ἀκοῦσαι, ἵν᾿ ἐπίστησϑε ὅτι οὐκ 

ἂν εἰκότως αὐτοῦ ἀποψηφίζοισϑε, ὡς ταῦτα μὲν ἡμαρ- 
τηκότος, τὰ δ᾽ ἄλλα πολίτου χρηστοῦ γεγενημένου" ἐκ 

γὰρ τῶν ἄλλων τῶν τούτῳ πεπραγμένων δικαίως ἂν 

αὐτοῦ ϑάνατον κχαταψηφίζοισϑε. προσήκει δ᾽ ὑμῖν 

περὶ αὐτῶν εἰδέμαι" ἐπειδὴ γὰρ καὶ τῶν | ἀπολογου- 
μένων ἀποδέχεσϑε λεγόντων τὰς σφετέρας αὐτῶν 

ἀρετὰς καὶ τὰς τῶν προγόνων εὐεργεσίας. εἰκὸς ὑμᾶς 

καὶ τῶν κατηγόρων ἀχροάδασϑαι, ἐὰν ἀποφαίνωσι 
τοὺς φεύγοντας πολλὰ εἰς ὑμᾶς ἡμαρτηκότας καὶ τοὺς 

προγόνους αὐτῶν πολλῶν κακῶν αἰτίους γεγενημένους. 

Οὗτος γὰρ παῖς μὲν ὧν παρ᾽ ᾿Αρχεδήμῳ τῷ γλάμωνι., 
οὐκ ὀλίγα τῶν ὑμετέρων ὑφῃρημένῳ, πολλῶν ὁρώντων 
ἔπινεν ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ καταχείμενος, ἐκώμαξε 
(δὲδ μεϑ’ ἡμέραν. ἄνηβος ἑταίραν ἔχων, μιμούμενος 

τοὺς ἑαυτοῦ προγόνους. καὶ ἡγούμενος οὐκ ἂν δύνα- 
ὅϑαι πρεσβύτερος ὧν λαμπρὸς γενέσϑαι. εἶ μὴ νέος 

ὧν πονηρότατος δόξειν εἶναι. μετεπέμφϑη δ᾽ ὑπὸ 
᾿Αλκιβιάδου. ἐπειδὴ φανερῶς ἐξημάρτανε. καίτοι ποῖόν 

τινα χρὴ αὐτὸν ὑφ᾽ ὑμῶν νομίξεδϑαι εἶναι, ὅστις χά- 
᾿χείνῳ τοιαῦτ᾽ ἐπιτηδεύων διεβέβλητο. ὃς τοὺς ἄλλους 

21 

ταῦτ᾽ ἐδίδασκε; μετὰ Θεοτίμου δὲ ἐπιβουλεύσας τῷ 

πατρὶ Ὄρνους προὔδωκεν. ὃ δὲ παραλαβὼν τὸ χω- 
ρέον πρότερον μὲν ὕβριξεν αὐτὸν ὡραῖον ὄντα, τελευ- 

τῶν δὲ δήσας ἀργύριον εἰδεπράττετο. ὃ δὲ πατὴρ 

αὐτὸν οὕτως ἐμίσει σφόδρα, ὥστ᾽ οὐδ᾽ (ἂν ἀποϑα- 

νόντος ἔφασκε τὰ ὀστᾶ κομίδσασϑαι. τελευτήσαντος δ᾽ 
ἐκείνου ἐραστὴς γενόμενος ᾽ἀρχεβιάδης αὐτὸν ἐλύσατο. 

οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον κατακυβεύδσας τα ὄντα, 
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ἐκ “ευκῆς ἀχτῆς ὁρμώμενος τοὺς φίλους κατεπόντιζεν. 

ὅσα μὲν οὖν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἢ εἰς τοὺς πολίτας 28 
ἢ εἰς τοὺς ξένους ἢ περὶ τοὺς αὑτοῦ οἰκείους ἢ 
περὶ τοὺς ἄλλους ἡμάρτηκε, μακρὸν ἂν εἴη λέγειν" 

Ἱππόνικος δὲ πολλοὺς παρακαλέσας ἐξέπεμψε τὴν αὗ- 

τοῦ γυναῖκα. φάσχων τοῦτον οὐχ ὡς ἀδελφὸν αὐτῆς 

ἀλλ᾽ ὡς ἄνδρα ἐκείνης εἰς τὴν οἰκίαν εἰσιέναι τὴν 

αὑτοῦ. καὶ τοιαῦϑ᾽ ἡμαρτηκότι καὶ οὕτω δεινὰ (καὶδ 29 

πολλὰ καὶ μεγάλα πεποιηκότι οὔτε τῶν γεγενημένων 

αὐτῷ μέλει οὔτε τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι. ἀλλ᾽ ὃν ἔδει 
χοσμιώτατον εἶναι τῶν πολιτῶν. ἀπολογίαν ποιούμε- 

νον τὸν ἑαυτοῦ βίον τῶν τοῦ πατρὸς ἁμαρτημάτων, 

οὗτος ἑτέρους ὑβρίξειν πειρᾶται. ὥσπερ δυνάμενος ἂν 

πολλοστὸν μέρος ὀνειδῶν τῶν ἑαυτῷ προδόντων 

τοῖς ἄλλοις μεταδοῦναι. καὶ ταῦϑ'᾽ ὑὸς ὧν ᾿“λκιβιάδου,. 80 

(ὃς) ἔπεισε μὲν Ζεκέλειαν “ακεδαιμονίους ἐπιτει- [ΣΕ ῖο 

χίσαι. ἐπὶ δὲ τὰς νήσους ἀποστήσων ἔπλευσε. διδά- 
ὅχαλος δὲ τῶν τῆς πόλεως κακῶν ἐγένετο. πλεονάκις 

δὲ μετὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐστρατεύσατο ἢ 

μετὰ τῶν πολιτῶν ἐπ᾽ ἐκείνους. ἀνθ᾽ ὧν καὶ ὑμῖν 
καὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεσϑαι τιμωρεῖσϑαι προσήκει ὅν- 
τινα λαμβάνετε τούτων. . καίτοι σφόδρα εἴϑισται λέ- 51 

γεν ὡς οὐχ εἶχός ἐστι τὸν μὲν πατέρα αὐτοῦ κατελ- 

ϑόντα δωρεὰς παρὰ τοῦ δήμου λαβεῖν. τοῦτον δ᾽ 

ἀδίκως διὰ τὴν φυγὴν τὴν ἐκείνου διαβεβλῆσϑαι. 

ἐμοὶ δὲ δοκεῖ δεινὸν εἶναι, εἶ τὰς μὲν δωρεὰς αὐ- [χττι 
τοῦ ἀφείλεσϑε ὡς οὐ δικαίως δεδωχότες. τούτου δὲ 

ἀδικοῦντος ἀποψηφιεῖσθε ὡς τοῦ πατρὸς χρηστοῦ περὶ 
τὴν πόλιν γεγενημένου. Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικα- 82 
σταί. ἄλλων τὲ πολλῶν ἄξιον ἕνεκα αὐτοῦ καταψηφί- 

σασϑαι. καὶ ὅτι ταῖς ὑμετέραις ἀρεταῖς χρῆται παρα- 
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ἸΒΟΟΥ. ἜΣ Ὗ δείγμασι περὶ τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας. τολμᾷ γὰρ 

99 

94 

5.) 

90 

λέγειν ὡς ᾿4λκιβιάδης οὐδὲν δεινὸν εἴργασται ἐπὶ τὴν 
’ ῇ ἡ Ἁ Ἁ 6 »-“ὖ΄7 Ἷς πατρίδα στρατεύσας" καὶ γὰρ ὑμᾶς φεύγοντας Φυλὴν 

καταλαβεῖν καὶ δένδρα τεμεῖν καὶ πρὸς τὰ τείχη προσ- 

βαλεῖν. καὶ ταῦτα ποιήσαντας οὐκ ὄνειδος τοῖς παισὶ 
καταλιπεῖν. ἀλλὰ τιμὴν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις κχτή- 

ς - 9 - Β᾿ 3 4 δ’ 7ὔ 

σαῦϑαι. ὡς τῶν αὐτῶν ὄντας ἀξίους ὅσοι φυγόντες 

μετὰ τῶν πολεμίων ἐπὶ τὴν χώραν ἐστράτευσαν. καὶ 

ὅσοι κατήεσαν “ακεδαιμονίων ἐχόντων τὴν πόλιν. καὶ 
Ν ᾿ » ϑ - - ἐΝ ἰκὸ τ΄ " ὝΣΦΝ 

μὲν δὴ πᾶσιν ἡγοῦμαι δῆλον εἰναν ὅτι οὗτοι μὲν ἐζή- 

τουν κατιέναι ὡς τὴν μὲν τῆς θαλάττης ἀρχὴν Ζ4ακε- 

δαιμονίοις παραδώσοντες,. αὐτοὶ δ᾽ ὑμῶν ἄρξοντες. 
τὸ δ᾽ ὑμέτερον πλῆϑος κατελϑὸν τοὺς μὲν πολεμίους 

ἐξήλασε. τῶν δὲ πολιτῶν καὶ τοὺς βουλομένους δου- 
λεύειν ἠλευϑέρωσεν" 1 ὥστ᾽ οὐχ ὁμοίων τῶν ἔργων 
ἀμφοτέροις γεγενημένων τοὺς λόγους ποιεῖται. ᾿᾽41λλ᾽ 

ὅμως τοσούτων συμφορῶν καὶ οὕτως αὐτῷ μεγάλων 

ὑπαρχουσῶν ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς πονηρίᾳ φιλοτιμεῖται. 

καὶ λέγει ὡς οὕτως ἐκεῖνος μέγα ἐδύνατο, ὥστε τῇ 

πόλει πάντων {τῶν κακῶν αἴτιος γεγένηται. καίτοι 

τίς οὕτως ἄπειρος τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος. ὃς οὐκ ἂν 

βουλόμενος εἶναι πονηρὸς εἰσηγήσαιτο μὲν τοῖς πολε- 

μίοις ἃ χρὴ καταλαβεῖν τῶν χωρίων. δηλώσειε δ᾽ ἂν 
.3. “-- Υ, κ- ’ὔ , 3 »} δι 

ἃ κακῶς φυλάττεται τῶν φρουρίων. διδάξειε δ᾽ ἂν ἃ 

πονηρῶς ἔχει τῶν πραγμάτων, μηνύδειε δ᾽ ἂν τοὺς 
βουλομένους ἀφίστασϑαν τῶν συμμάχων; οὐ γὰρ δή- 

που, ὅτε μὲν ἔφευγε, διὰ τὴν δύναμιν κακῶς οἷός τ᾽ 
5 -" Ν 7 9 Ἁ δὰ ν “« 3 ΄ ἦν ποιεῖν τὴν πόλιν, ἐπειδὴ δὲ ὑμᾶς ἐξαπατήδας κατ- 

ἤλϑε καὶ πολλῶν ἦρξε τριήρων, οὔτε τοὺς πολεμίους 

ἐδύνατο ἐκ τῆς χώρας ἐχβαλεῖν. οὔτε Χίους οὺἣς ἀπέ- 

στησε πάλιν φίλους ποιῆσαι, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἀγαϑὸν 
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» ι δ, , ΤἸΒΟΟΓ. ὑμᾶς ἐργάσασϑαι. ὥστ᾽ οὐ χαλεπὸν γνῶναι ὅτι ᾿4λκι-ἰχνττι 
, βιάδης δυνάμει μὲν οὐδὲν τῶν ἄλλων διέφερε, πονηρίᾳ 

δὲ τῶν πολιτῶν πρῶτος ἦν. ἃ μὲν γὰρ ἤδει τῶν ὑμε- 
τέρων χακχῶς ἔχοντα. μηνυτὴς αὐτῶν Ζακεδαιμονίοις 
Ὅν Ὃς 5 ν 4.1 Ὑ8} δι » 5. δὰ 
ἐγένετο᾽ ἐπειδὴ δ᾽ ἔδει αὐτὸν στρατηγεῖν. οὐδὲν κα- 

κὸν ποιεῖν ἐχείνους ἐδύνατο. ἀλλ᾽ ὑποσχόμενος δι᾽ 

ἑαυτὸν παρέξειν βασιλέα χρήματα, πλεῖν ἢ διακόσια 
τάλαντα τῆς πόλεως ὑφείλετο. καὶ οὕτω πολλὰ ἐνό- 

μιξεν εἰς ὑμᾶς ἡμαρτηκέναι. ὥστε λέγειν δυνάμενος 

καὶ φίλων ὄντων καὶ χρήματα κεχτημένος οὐδέποτ᾽ 

ἐλθὼν εὐθύνας ἐτόλμησε δοῦναι. ἀλλὰ φυγὴν αὑτοῦ 

καταγνοὺς καὶ Θράκης καὶ πάσης πόλεως ἐβούλετο 

πολίτης γενέσθαι μᾶλλον ἢ τῆς πατρίδος εἶναι τῆς 
ἑαυτοῦ. καὶ τὸ τελευταῖον. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑπερ- 
βολὴν ποιησάμενος τῆς προτέρας πονηρίας ἐτόλμησε 

τὰς ναῦς Πυσάνδρῳ μετὰ ᾿4“δειμάντου προδοῦναι. ὥστε 
" φ - μ} Ἃ -" 2 “ ’ 3 » 

εἴ τις ὑμῶν ἢ τοὺς τεϑνεῶτας ἐν {(τῇ» ναυμαχίᾳ ἐλεεῖ, 
ἢ ὑπὲρ τῶν δουλευσάντων τοῖς πολεμίοις αἰσχύνεται. 

ἢ τῶν τειχῶν καϑηρημένων ἀγαναχτεῖ,. ἢ «“ακεδαι- 

μονίους μισεῖ. ἢ τοῖς τριάχοντα ὀργίζεται. τούτων 

ἁπάντων χρὴ τὸν τούτου πατέρα αἴτιον ἡγεῖσϑαι, καὶ 

ἐνθυμηϑῆναιν ὅτι ᾿Αλκιβιάδην μὲν τὸν πρόπαππον αὐὖ- 

τοῦ καὶ τὸν πρὸς μητρὸς πάππον [ΪΜΠεγακλέα οἱ ὑμέτεροι 
ῇ Ἁ 3 ’ μὰ ῇ - Ἁ ᾿ πρόγονοι δὶς ἀμφοτέρους ἐξωστράκισαν, τοῦ δὲ πατρὸς 

2 “- ς Υ͂ ξ - Υ͂ ’ ἘΨ αὐτοῦ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ϑάνατον κατέγνωσαν. ὥστε 

νῦν χρὴ ἡγησαμένους πατρικὸν ἐχϑρὸν τοῦτον εἶναι 
τῇ πόλει καταψηφίσασϑαι. καὶ μήτε ἔλεον μήτε συγ- 
γνώμην μήτε χάριν μηδεμίαν περὶ πλείονος ποιήσα- 

σϑαι τῶν νόμων τῶν κειμένων καὶ τῶν ὅρκων οὕς 

ὠμόσατε. 

Σχέψασϑαι δὲ χγοή. ὦ ἄνδρες δικασταί. διὰ τί ἄν χθϑῆ: " ᾿ 
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τις τοιούτων ἀνδρῶν φείσαιτο; πότερον ὡς πρὸς μὲν 
τὴν πόλιν δεδυστυχήχασιν. ἄλλως δὲ κόσμιοί εἶσι καὶ 
σωφρόνως βεβιώκασιν; {ἀλλ οὐχ οἱ μὲν πολλοὶ αὐ- 
τῶν ἡταιρήχασιν, οἱ δ᾽ ἀδελφαῖς συγγεγόνασι. τοῖς δ᾽ 
ἐκ ϑυγατέρων παῖδες γεγόνασιν, οἱ δὲ μυστήρια πεποι- 

ἤκασι καὶ τοὺς ᾿Ερμᾶς περικεκόφασι καὶ περὶ πᾶντας τοὺς 
ϑεοὺς ἠσεβήκασι καὶ εἰς ἅπασαν τὴν πόλιν ἡμαρτήκασιν, 

ἀδίκως καὶ παρανόμως καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους πολι- 
τευόμενοι καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς διακείμενοι, οὐδε- 

μιᾶς τόλμης ἀπεχόμενοι. οὐδὲ ἔργου δεινοῦ ἄπειροι 
γεγενημένοι; ἀλλὰ καὶ πεπόνϑασιν ἅπαντα καὶ πεποι- 

ἤκασιν ἅπερ πεπόνϑασιν. οὕτω γὰρ διάκεινται. ὥστ᾽ 

ἐπὶ μὲν τοῖς καλοῖς αἰσχύνεσϑαι. ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς 

φιλοτιμεῖσϑαι. Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἤδη 
τινῶν ἀπεψηφίσασϑε ἀδικεῖν μὲν νομίδαντες, οἰόμενοι 

δ᾽ εἰς τὸ λοιπὸν χρησίμους ὑμῖν ἔσεσϑαι. τίς οὖν 
ἐλπὶς ὑπὸ τούτου τι ἀγαϑὸν πείσεσϑαι τὴν πόλιν, ὃν 

ὑμεῖς, ὅτι μὲν οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν, ἐπειδὰν ἀπολογῆται 

εἴσεσϑε. ὅτι δὲ πονηρός ἐστιν ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτη- 

δευμάτων ῇσϑησϑε; ᾿4λλὰ μὲν δὴ οὐδ᾽ ἂν ἐξελϑὼν 
ἐκ τῆς πόλεως οὐδὲν δύναιτο κακὸν ὑμᾶς ἐργάσα- 
σϑαι. δειλὸς ὧν καὶ πένης καὶ πράττειν ἀδύνατος 
καὶ τοῖς οἰκείοις διάφορος καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων μισού- 

μένος. ὥστ᾽ οὐδὲ τούτων ἕνεκα αὐτὸν ἄξιον φυλάτ- 
τεόϑαι. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆθαι καὶ 
τοῖς ἄλλοις καὶ τοῖς τούτου φίλοις. οἵ τὰ μὲν προῦσ- 

ταττόμενα ποιεῖν οὐκ ἐθέλουσι. τοιούτων δ᾽ ἔργων 

ἐπιϑυμοῦσι, καὶ περὶ τῶν σφετέρων αὐτῶν κακῶς βου- 
λευσάμενοι περὶ τῶν ὑμετέρων δημηγοροῦσιν. 

Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηχα, 
ἐπίσταμαι δ᾽ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων ϑαυ- 
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μάξουσιν. ὅπως ποϑ᾽ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήϑην ἐξευ- 

, ρεῖν τὰ τούτων ἁμαρτήματα. οὗτος δέ μου καταγελᾷ, 
ΟΡ 9 Ἁ , ν" -“ ῇ δ 

ὅτε οὐδὲ πολλοστὸν μέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρ- 

χόντων κακῶν. ὑμεῖς οὖν καὶ τὰ εἰρημένα χαὶ τὰ 

παραλελειμμένα ἀναλογισάμενοι πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ κα- 

ταψηφίσασϑε. ἐνθυμηϑέντες ὅτι ἔνοχος μέν ἐστι τῇ 

41 

γραφῇ. μεγάλη δ᾽ εὐτυχία τὸ τοιούτων πολιτῶν ἀπαλ- 
λαγῆναι {τῇ πόλει. ᾿ἀνάγνωϑι δ᾽ αὐτοῖς τοὺς νόμους 

καὶ τοὺς ὄρχους καὶ τὴν γραφήν" καὶ τούτων μεμνη- 

μένοι ψηφιοῦνται τὰ δίκαια. 

«ΝΟΜΟΙ. ΟΡΚΟΙ. ΓΡΑΦΗ.. 

18. 

ΚΑΤᾺ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΑΣΤΡΑΤΈΕΙΑΣ. 

᾿Εγὼ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ὑμᾶς αἰτοῦμαι 

τὰ δίχαια ψηφίσασϑαι:. καὶ τῶν στρατηγῶν δέομαι. 

ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ ἀρχῇ πολλοῦ ἄξιοι τῇ πόλει γε- 
γόνασι. καὶ περὶ τῶν τῆς ἀστρατείας γραφῶν κοινοὺς 
εἶναν τῷ τε διώκοντι καὶ τῷ φεύγοντι, καὶ μὴ βοη- 
ϑοῦντας ᾧ ἂν βούλωνται πᾶσαν προϑυμίαν ἔχειν πα- 

ρὰ τὸ δίκαιον ὑμᾶς ψηφίσασϑαι. ἐνθυμουμένους ὅτι 

σφόδρ᾽ ἂν ἠγανακτεῖτε, εἶ (ἐν τῇ ὑμετέρᾳ δοκιμασίᾳ 

οἱ ϑεσμοϑέται ἀναβάντες ὑμῶν ἐδέοντο καταψηφίδα- 
σϑαι. ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι εἰ οἱ τυϑέντες τὸν ἀγῶνα 

χαὶ τὴν ψῆφον διδόντες παρακελεύσονται τῶν μὲν 

μὴ (ζχαταψηφίζεσϑαν τῶν δὲν χαταψηφίζεσϑαι. τί δ᾽ 

ἂν αἴσχιον ἔϑος ἢ δεινότερον πρᾶγμα τούτου (ἐνΣ τῇ 
πόλει, γένοιτο. εἰ τολμήσει ὁ μὲν ἄρχων ἐν ταῖς τῶν 
ἐπικλήρων δίκαις ἀντιβολεῖν χαὶ ἱκετεύειν τοὺς δι- 
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καστὰς ὅ τι ἂν βούληται πραχϑῆναι. ὃ δὲ πολέμαρχος 
Ἁ [φ Ο ἧς ᾽ - »" Ε 3 δ καὶ οἱ ἕνδεκα δεήσονται ἐν ταῖς δίκαις ταῖς ὑφ᾽ δαυ- 

4 τῶν εἰσαγομέναις. [ὥσπερ καὶ νῦν]: χρὴ τοίνυν καὶ 

ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, ἐνθυμου- 
μένους ὅτι οὐδὲν διοίσει ὑμᾶς ἰδίᾳ περὶ τῆς ἀστρα- 

, -“" ΟἹ , ᾽ν » 3 Ἃ, Ἁ τείας βοηϑεῖν, ἢ τούτων τινὰς δεῖσϑαν αὐτοὺς τὴν 

ὅ ψῆφον διδόντας. σκέψασϑε δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

ἐὰν ἱκανὸν γένηται τεχμήριον ὅτι οὐδείς πῶ τῶν ἀρ- 

χόντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ ᾿Δ4λκιβιάδῃ ἣν παρεσκευασ- 
ἢ 9 - ἣ 3 ζ Ἵ 9 - ’ 

μενος. ἕχρῆν γὰρ αὑτούς. εἴπερ ἅληϑῆ λεγουσιν. 

ἀναχαλεῖν μὲν Πάμφιλον, ὅτι ἀφελὼν τὸν ἵππον ἱπ- 

πέως ἀπεστέρει τὴν πόλιν, ἐπιβάλλειν δὲ τῷ φυλάρχῳ. 

ὅτι ἐξελαύνων ᾿4λκιβιάδην ἔκ τῆς φυλῆς ἄκυρον ἐποίει 
Ἁ Ά ΙΑ , Ν δ  φ - ’ τὴν τούτων τάξιν. κελεύειν δὲ τὸν ταξίαρχον ἐξαλεί- 

ὁ φειν αὐτὸν ἐκ τοῦ τῶν ὁπλιτῶν καταλόγου. νῦν δὲ 

τούτων οὐδὲν ἐποίησαν. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ 

περιεώρων αὐτὸν ὑπὸ πάντων προπηλακιξζόμενον χάν 

τοῖς ἱπποτοξόταις ἱππεύοντα., ἐπειδὴ δὲ ὑμᾶς δεῖ παρὰ 

τῶν ἀδικούντων δίκην λαμβάνειν. χαριζόμενοι μαρτυ- 

ροῦσιν ὑφ᾽ ἑαυτῶν αὐτὸν τετάχϑαι. καίτοι δεινόν, ὦ 
27 ’ Σ Ἃ Ἁ Ἁ Ἁ ιῃ λ - 

ἄνδρες δικασταί, αὐτοὺς μὲν τοὺς στρατηγοὺς ὑπὸ τοῦ 

δήμου χειροτονηϑέντας μὴ ἂν τολμῆσαι πρότερον 

ἡμῶν ἡγήσασϑαι. ἕως ἐδοκιμάσϑησαν κατὰ τοὺς νό- 

μους. ᾿Δλκιβιάδην δὲ τολμᾶν παρὰ τοὺς τῆς πόλεως 
΄ των, 2» -" » , » 

Τ᾿ νόμους ὑπ΄ αὐτῶν ταχϑῆναι. δεινὸν δὲ μοι δοκεῖ 

εἶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί. εἰ τῶν μὲν | δεδοκιμασμέ- 
6 Ιέ οἱ 9 Ἁ 2 Ἁ Ο Ζ νῶν ἱππέων οὐκ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ὅντινα βούλονται 

αὐτοὶ εἰς τοὺς ὁπλίτας καταλέξαι. τῶν δὲ ὁπλιτῶν 

ἀδοκιμάστων ὄντων ἐπὶ τούτοις ξόσται ὅντιν᾽ ἂν βού- 
8 λῶνται ἱππεύειν. εἰ μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 
χντι8] ὄντες κύριοι πολλῶν βουλομένων μηδένα τῶν ἄλλων 
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ἱππεύειν εἴασαν, οὐκ ἂν δικαίως χαρίξζοισϑε αὐτοῖς" 
εἰ δ᾽ ἄκυροι ὄντες ὁμολογήσουσι τάξαι. ἐνθυμεῖσϑαι 

χρὴ ὅτι ὀμωμόκατε τὰ δίκαια γνώσεσθαι. ἀλλ᾽ οὐχ ὅ 
τι ἂν οὗτοι κχελεύωσι ψηφιεῖσϑαι. ὥστε οὐδένα χρὴ 
τῶν δεομένων περὶ πλείονος ὑμῶν αὐτῶν καὶ τῶν 
ὅρκων ποιεῖσϑαι. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἴ 9 

τῷ δοκεῖ μεγάλη ἡ ξημέα εἶναι καὶ λίαν ἰσχυρὸς ὃ 
νόμος. μεμνῆσϑανι χρὴ ὅτι οὐ νομοϑετήσοντες περὶ 

αὐτῶν ἥκετε. ἀλλὰ χατὰ τοὺς κειμένους νόμους ψη- 

φιούμενοι. οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας ἐλεήσοντες. ἀλλὰ 
πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς ὀργιούμενοι καὶ ὅλῃ τῇ πόλει 

βοηϑήσοντες., εὖ εἰδότες ὅτι ὑπὲρ τῶν παρεληλυϑότων 

ὀλίγους τιμωρησάμενοι πολλοὺς ποιήσετε κοσμιωτέρους 
ἐν τοῖς μέλλουσι κινδυνεύειν. χρὴ δέ, ὦ ἄνδρες δικα- 10 

σταί. ὥσπερ οὗτος ἀμελήσας τῆς πόλεως τὴν αὑτοῦ 

σωτηρίαν ἐσκέψατο. οὕτως ὑμᾶς ἀμελήσαντας τούτου 

τῇ πόλει τὰ βέλτιστα ψηφίσασϑαι. ἄλλως τε καὶ ὕὅρ- 

κους ὀμωμοκότας καὶ περὶ ᾿4λκιβιάδου μέλλοντας ψη- 
φίσασϑαι, ὃς ἐὰν ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ, καταγελῶν τῆς πό- 
λεὼς ἄπεισιν. οὐ γὰρ δὴ χάριν γε ὑμῖν ἀποδώσει τῇ 

ψήφῳ κρύβδην εὖ παϑών., ὃς τῶν φίλων τοὺς φανε- 
ρῶς αὐτὸν εὖ ποιήσαντας κακῶς ποιεῖ. ὑμεῖς οὖν. ὦ τι 
ἄνδρες δικασταί. τὰς τούτων δεήσεις περὶ ἐλάττονος 

«(τῶν νόμωνΣ ποιησάμενοι τὰ δίκαια ψηφίσασϑε. ἀπο- 

δέδεικται δὲ καταλεγεὶς εἰς τοὺς ὁπλίτας καὶ λιπὼν 

τὴν τάξιν καὶ τῶν νόμων κωλυόντων ἀδοκίμαστος ἱπ- 
πεύσας. καὶ περὶ ὧν οἱ νόμοι διαρρήδην οὔτε στρατη- 
γὸν οὔτε ἵππαρχον οὔτε ἄλλον οὐδένα κυριώτερον 

ἐκείνων ἀποδειχνύουσι. περὶ τούτων ἰδιώτης ὧν τὴν 

ἐξουσίαν αὑτῷ δεδωκώς. ἐγὼ μὲν οὖν χαὶ φίλῳ ὄντι 13 
᾿ἀρχεστρατίδη βοηϑῶν. καὶ ᾿4λκιβιάδην ἐχϑρὸν ὄντα 
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ἐμαυτοῦ τιμωρούμενος, δέομαν τὰ δίκαια ψηφίσασϑαι᾽" 

ὑμᾶς δὲ χρὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας τὴν ψῆφον 
φέρειν, ἥνπερ ὅτε ᾧεσϑε πρὸς τοὺς πολεμίους δια- 

κινδυνεύσειν. 

10. 

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙῚΙ 

ΜΑΝΤΊΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΊΑ. 

Εἰ μὴ συνήδειν ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλο- 
μένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν 

αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας" ἡγοῦμαι 

γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγί- 

στῶν ἀγαϑῶν αἰτίους. οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάξωσιν 

εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. ἐγὼ 

γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίξω καὶ 
εἴ τις πρός μὲ τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, 

ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, 
μεταμελήδσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω μὲ εἷς τὸν λοιπὸν 

χρόνον ἡγήσεσϑαι. ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο 
μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καϑεστηχόσι 
πράγμασι χαὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι" ἐὰν δὲ φαί- 
νῶμαν καὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ 

τὴν δόξαν χαὶ παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχϑρῶν, 

δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάξειν, τούτους δὲ ἡγεῖσϑαι 

χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον 
[οὔτ᾽ ἐπεδήμουν] ἐπὶ τῶν τριάχοντα, οὐδὲ μετέσχον 

τῆς τότε πολιτείας. χ 

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν ᾿Ελλησπόντῳ συμ- 
φορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτηδομένους 
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ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε [| τῶν τειχῶν καϑαιρουμένων (ἐπε- 
δημοῦμεν» οὔτε μεϑισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ 

ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελ- 
ϑεῖν πρότερον πένϑ᾽ ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς 

ἣν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιϑυμεῖν μετέχειν 
τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων. οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται του- 

αὐτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ 
τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, 
ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαξον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν 

δῆμον. Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύ- 
σαντας σχοπεῖν εὔηϑές ἐστιν ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ 
μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισυν, ἔνιοι δὲ 
τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ᾽ 

ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος" ἐπειδὴ γὰρ κατήλϑετε. ἐψηφί- 

δσαόϑε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας. 

ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν. ἐμὲ 
τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχϑέντα ὑπὸ 

τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοϑέντα τοῖς συνδίέκοις οὔτε 

κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥάδιον τοῦτο 

γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἣν τοῖς φυλάρχοις, εἶ μὴ ἀπο- 
δείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις. αὐτοῖς ξημιοῦ- 

ὅϑαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμ- 

μασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε᾽ ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥάδιον 

ἣν ἐξαλειφϑῆναιν τῷ βουλομένῳ. ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς 
ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπε- 

νεχϑῆναι. Ἔτι δέ. ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα. οὐκ ἂν 
ἣν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς. ἀλλ᾽ ἠξίουν, ἀπο- 
δείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ-τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονϑε. 
δοκιμάξεσϑαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρω- 

μένους. χαὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντὼν βου- 

λεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους 

Όι 
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κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσϑε 

ταύτην ποιεῖσϑαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς 

ἐτόλμησάν μου χαταψεύσασϑαι. ᾿άνάβηϑι δέ μοι καὶ 
μαρτύρηδον. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐχ οἱδ᾽ ὅ τι 
δεῖ πλείω λέγειν" δοχεῖ δέ μοι. ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς 

ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων 

προσήκειν ἀπολογεῖσθαι. ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δί- 

καιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι 

οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασϑαί μου. ποιήσομαι 

δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

᾿Εγὼ γὰρ πρῶτον μὲν οὐσίας μοι οὐ πολλῆς κατα- 

λειφϑείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ 

τὰς τῆς πόλεως. δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς 

τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ. πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως 

ἐνειμάμην ὥστ᾽ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ 
τῶν πατρῴων. καὶ »πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως 

βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 

ἔγκλημα γενέσθαι." καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα" 

περὶ δὲ τῶν κοινῶν μου μέγιστον ἡγοῦμαν τεχμήριον 

εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ 
κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας 

τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενον. πάντας αὐτοὺς 

ὄψεσϑέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους 
περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. καίτοι 
δῆλον ὅτι, εἶ τῶν αὐτῶν ἐπεϑυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύ- 

την γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς 
ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν 
οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην" καίτοι 

ἑτέρους δρᾶτε πολλάκις εἷς τοιούτους ἀγῶνας καϑε- 
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στηκότας. πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας χαὶ τοὺς κινδύ- 

νους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασϑε οἷον ἐμαυτὸν 

παρέχω τῇ πόλει. πρῶτον μὲν γάρ. ὅτε τὴν συμμαχίαν 
ἐποιήσασϑε πρὸς Βοιωτοὺς καὶ εἰς ᾿4λίαρτον ἔδει βο- 

ηϑεῖν, ὑπὸ Ὀρϑοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ 

18 

πάντας ἐώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι [ΧΥ 
δεῖν νομίζοντας. τοῖς δ᾽ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους. 

ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοχκιμάστων πα- 

ρὰ | τὸν νόμον ἐγὼ προσελϑὼν ἔφην τῷ Ὀρϑοβούλῳ 

ἐξαλεῖψαί μὲ ἐκ τοῦ χαταλόγου. ἡγούμενος αἰσχρὸν 
εἶναι τοῦ πλήϑους μέλλοντος. κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυ- 

τῷ παρασχευάδσαντα στρατεύεσϑαι. Καί μοι ἀνάβηϑι, 

Ὀρϑόβουλε. 
ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου. 

εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ 

προϑύμους. ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας. εἷπον ὅτι χρὴ 
τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως 

διακειμένοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς 

ἄλλοις, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριά- 

κοντα δραχμὰς ἑχατέρῳ, οὐχ ὡς πολλὰ κεχτημένος. 

ἀλλ᾽ ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. Καί 

μον ἀνάβητε. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν. ὦ βουλή, εἰς Κόρινϑον ἐξό- 
δου γενομένης καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει 

κινδυνεύειν, ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην 
ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσϑαι τοῖς πολεμίοις" 

χαὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης. καὶ 

πλείστων ἐναποθανόντων,. ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ 

σεμνοῦ Στειριῶς τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνει- 

14 
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10 δικότος. καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μετὰ ταῦτα 

μ-᾿ «ι 

18 

ἐν Κορίνϑῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων. ὥστε 

τοὺς πολεμίους μὴ δύνασϑαι προσιέναι. ᾿4γησιλάου δ᾽ 
εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐμβαλόντος ψηφισαμένων τῶν ἀρ- 

χόντων ἀποχωρίδαι τάξεις αἵτινες βοηϑήδουσι, φοβου- 

μένων ἁπάντων (εἰκότως. ὦ βουλή; δεινὸν γὰρ ἦν 
ἀγαπητῶς ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένους ἐφ᾽ ἕτερον 
κίνδυνον ἰέναι) προσελϑὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον 
ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τάξυν πέμπειν. ὥστ᾽ εἴ τινὲς 
ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ μὲν τῆς πόλεως ἀξιοῦσι 
πράττειν. ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν. οὐκ 

ἂν δικαίως περὶ ἐμοῦ τὴν γνώμην ταύτην ἔχοιεν" οὐ 

γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα ἐποίουν προϑύμως. ἀλλὰ 
καὶ κινδυνεύειν ἐτόλμων. καὶ ταῦτ᾽ ἐποίουν οὐχ ὡς 
οὐ δεινὸν ἡγούμενος εἶναι “ακεδαιμονίοις μάχεσϑαι., 

ἀλλ᾽ ἵνα. εἴ ποτὲ ἀδίκως εἷς κίνδυνον χαϑισταίμην. 

διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιξόμενος ἁπάντων 

τῶν δικαίων τυγχάνοιμιακα Καί μον ἀνάβητε τούτων 

μάρτυρες. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδε- 
μιᾶς ἀπελείφρϑην πώποτε. ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον 

διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιού- 

μενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ 
. τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν 

19 

τοιούτων σκοπεῖν. ἀλλ᾽ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο 

μισεῖν. τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς 

ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ 

τῶν κινδυνεύειν ἐϑελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαν- 
5 τες ὑμεῖς ὠφελεῖσϑε. ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεως. ὦ 

βουλή. οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα. ἀλλ᾽ ἔκ τῶν 
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ἔργων σχοπεῖν" πολλοὶ μὲν γὰρ μιχρὺὸν διαλεγόμενοι 

καὶ χοσμίως ἀμπεγόμενοιν μεγάλων καχῶν αἴτιοι γεγό- 
δ’ Ἁ - 4 ») “- Ν » 

νασιν. ἕτερον δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ χά- 

γαϑὰ ὑμᾶς εἶσιν εἰργασμένοι. 

Ἤδη δέ τινῶν ἠσϑόμην. ὦ βουλή. καὶ διὰ ταῦτα 
9 ’ κι Ἃ 3 , πὸ 

ἀχϑομένων μοι. ὅτι νεώτερος ὧν ἐπεχείρησα λέγειν ἕν 
- - ᾿ Ν Χ Ἁ -ο“’σ 3 7 σ Ἁ 

τῷ δήμω. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσϑην ὑπὲρ 

τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι. ἔπειτα μέντοι 

καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεϑῆναι τοῦ δέον- 

τος. ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος. ὅτι οὐδὲν 

πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες. ἅμα δὲ ὑμᾶς 

ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληϑῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους 
μόνους ἀξίους {τινὸςΣ νομίξοντας εἶναι. ὥστε δρῶν 
ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρϑείη 

7 Ἁ ᾿ - δὴ “ νὴ Ἁ ΣΝ 

πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν 
» 4 2 3 Ἁ Ω ἃ » - 

τοῖς τοιούτοις ἄχϑοισϑε; οὐ γὰρ ἕτερον περὶ αὐτῶν 

κριταί εἶσιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς. 

11. 

Ι ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, 

Ἴσως τινὲς ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί. διὰ τὸ βού- 

λεσϑαί. με ἄξιον εἶναί τινος ἡγοῦνται καὶ εἰπεῖν ἂν 
μᾶλλον ἑτέρου δύνασθαι" ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω περὶ 
τῶν μὴ προσηκόντων ἱκανὸς εἶναι λέγειν. ὥστε δέ- 

δοικαὰ μὴ καὶ περὶ ὧν ἀναγκαῖόν μοί ἐστι [λέγειν]. 
ἀδύνατος ὦ τὰ δέοντα εἶπεῖν. οἴομαι μὲν οὖν, ἐὰν 
πάντα διηγήσωμαι τὰ πεπραγμένα ἡμῖν πρὸς ᾿Εράτωνα 

καὶ τοὺς ἐκείνου παῖδας. ῥαδίως ἐξ αὐτῶν ὑμᾶς εὑρή- 

σειν ὃ προσήκει δσκέψασϑαι περὶ ταύτης τῆς διαδικα- 

σίας. ἐξ ἀρχῆς οὖν ἀκούσατε. 
ΤΎΞΙΑΒ. ἘΠ4. ΤηΪ ΠΟΥ. 10 
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ς 82. ἘἨράτων ὃ ᾿Εραδιφῶντος πατὴρ ἐδανείσατο παρὰ 
τοῦ ἐμοῦ. πάππου τάλαντα δύο. ὅτι μὲν οὖν ἔλαβε 
τἀργύριον καὶ ὡς τοσοῦτόν γε ἐδεήϑη δανεῖσαι, ὧν 
ἐναντίον ἐδόϑη. μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι" ἃ δ᾽ ἐχρή- 

σατο αὐτῷ καὶ ὅσα ὠφελήϑη. οἱ μᾶλλόν τὲ ἐμοῦ εἰ- 

δότες καὶ παραγεγενημένοι οἷς ἐκεῖνος ἔπραττε διηγή- 
σονταν ὑμῖν καὶ μαρτυρήσουσι. Καί μοι κάλει μάρ- 

τυρας. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

8 Ἕως τοίνυν ὃ ᾿Εράτων ἔξη. τούς τε τόκους ἀπε- 

λαμβάνομεν καὶ τάλλα τὰ συγκείμενα" ἐπειδὴ δὲ ἐτε- 
λεύτησς καταλιπὼν ὑοὺς τρεῖς, ᾿Ερασιφῶντα καὶ 

᾿Εράτωνα καὶ ᾿Ερασίστρατον, οὗτοι οὐδὲν ἔτι ἡμῖν τῶν 
δικαίων ἐποίουν. ἐν μὲν οὖν τῷ πολέμῳ, διότι οὐκ 

᾿ἦσαν δίκαι. οὐ δυνατοὶ ἦμεν παρ᾽ αὐτῶν ἃ ὥφειλον 
πράξασϑαι" ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, ὅτε περ πρῶτον 

αἱ ἀστικαὶ δίκαν ἐδικάζοντο, λαχὼν ὁ πατὴρ παντὸς τοῦ 

συμβολαίου ᾿Ερασιστράτῳ., ὅσπερ μόνος τῶν ἀδελφῶν 
4010] ἐπεδήμει. κατεδικάσατο ἐπὶ Ξεναινέτου ἄρχοντος. μάρ- 

τυρας δὲ καὶ τούτων παρέξομαν ὑμῖν. Καί μοι κάλει 

μάρτυρας. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

4ὯὝ Ὅτι μὲν τὰ ᾿Εράτωνος δικαίως ἂν ἡμέτερα εἴη. ἔκ 

τούτων ῥάδιον εἰδέναι. ὅτι δὲ πάντα δημεύεται. ἐξ 
αὐτῶν τῶν» ἀπογραφῶν᾽ τρεῖς γὰρ καὶ τέτταρες 
Ο’ 9 ΄ - Ν ,ὕ᾿ 
ἕκαστα ἀπογεγράφασι. καίτοι τοῦτό γὲ παντὶ εὔγνω- 

στον. ὅτι οὐκ ἂν παραλιπόντες. εἴ τι ἄλλο τῶν ᾿Ερά- 
5.» 5 ἔ ς “ 2 ’ ᾿ Ι 

τῶνος οἷόν τε ἣν δημεύειν. ὡς ὄντα ᾿Εράτωνος ἀπέ- 

γραφον καὶ ἃ ἐγὼ πολὺν ἤδη χρόνον κέκτημαι. ὡς 

μὲν οὖν ἡμῖν οὐδ᾽ ἑτέρωθεν εἰσπράξασϑαι οἷόν τε, 
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ἐὰν ὑμεῖς ταῦτα δημεύσητε. εὔγνωστόν μοι δοκεῖ εἶἷ- 
ναν ὡς δὲ τὴν ἀμφισβήτησιν ἐποιησάμην πρός τε! 

ὑμᾶς καὶ τοὺς ἰδιώτας. ἔτι ἀκούσατε. ἕως μὲν γὰρ 
ἡμῖν οἱ ᾿Ερασιφῶντος οἰκεῖον τούτων τῶν χρημάτων 

ἠμφεσβήτουν. ἅπαντα ἠξίουν ἐμὰ εἶναι. διότι ὑπὲρ 
ἅπαντος τοῦ χρέως ἀντιδικῶν πρὸς τὸν πατέρα ὃ 

᾿Ερασίστρατος ἡττήϑη" καὶ τὰ μὲν Σφηττοῖ ἤδη τρία 

ἔτη μεμίσϑωκα, τῶν δὲ Κικυννοῖ καὶ τῆς οἰκίας ἐδιὲ- 
καξζόμην τοῖς ἔχουσι. πέρυσιν μὲν οὖν διεγράψαντό 
μου τὰς δίκας. ἔμποροι φάσκοντες εἶναι νυνὶ δὲ 
λαχόντος ἐν τῷ [Γαμηλιῶνν μηνὶ οἱ ναυτοδίκαιν οὐκ 

ἐξεδίκασαν. ἐπειδὴ δ᾽ ὑμῖν τὰ ᾿Ερασιφῶντος δημεύειν 

ἔδοξεν, ἀφεὶς τῇ πόλει τὼ δύο μέρει τὰ ᾿Ερασιστράτου 
ἀξιῶ μοι ψηφισϑῆναι. διότι ταῦτά γὲ ἤδη καὶ πρό- 
τερον ἐγνώκατε ἡμέτερα εἶναι. ὡρισάμην οὖν ἐμαυτῷ 

τὸ τρίτον μέρος τῆς ἐκείνων οὐσίας οὐ τὴν ἀκρίβειαν 

ἐπισχεψάμενος. ἀλλὰ πολλῷ πλέον ἢ τὼ δύο μέρει τῷ 
’ τ ᾿ δ -ἴ Ἁ - Ψ - 7 , δημοσίῳ ὑπολιπών. ῥάδιον δὲ γνῶναν ἐκ τοῦ τιμή- 

ματος τοῦ ἐπιγεγραμμένου τοῖς χρήμασιν. ἅπαντα 

μὲν γὰῤ πλείονος ἢ ταλάντου τετίμηνται. ὧν δ᾽ ἐγὼ 
ἀμφισβητῶ τῷ μὲν πέντε μνᾶς τῷ δὲ χιλίας δραχμὰς 

ἐπεγραψάμην᾽" καὶ εἰ πλείονος ἄξιά ἐστιν ἢ τοσούτου. 
ἀποκηρυχϑέντων τὸ περιττὸν ἡ πόλις λήψεται. ἵνα 

οὖν εἰδῆτε ὅτι ταῦτα ἀληϑῆ ἐστι, μάρτυρας ὑμῖν 
παρέξομαι πρῶτον μὲν τοὺς μεμισϑωμένους παρ᾽ ἐμοῦ 
τὸ Σφηττοῖ χωρίον. ἔπειτα τοῦ | Κικυννοῖ τοὺς γεί- 

τονας. οἱ ἴσασιν ἡμᾶς ἤδη τρία ἔτη ἀμφισβητοῦντας. 
ἔτι δὲ τούς τε πέρυσιν ἄρξαντας, πρὸς οὗἣς αἱ δίκαι 
ἐλήχϑησαν, καὶ τοὺς νῦν ναυτοδίχας. ἀναγνωσϑή- “ 
όονται δὲ ὑμῖν καὶ αὗταν αἱ ἀπογραφαί" ἐκ τούτων 
γὰρ μάλιστα γνώσεσθε ὅτι οὔτε νεωστὶ ταῦτα τὰ χρή: 

105 

“ 

[9.4] 

- 
Ἀὰ»»᾿ 
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ματα ἀξιοῦμεν ἡμέτερα ξίναι. οὔτε νυνὶ τῷ δημοσίῳ 

πλειόνων ἀμφισβητοῦμεν ἢ τῷ ξμπροσϑεν χρόνῳ τοῖς 

ἰδιώταις. Καί μοι κάλει μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

"“ 
2 Ὅτι μέν. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐ παρὰ τὸ δίκαιον 

ἀξιῶ μοι ψηφίσασϑαν τὸ διαδίκασμα, ἀλλ᾽ αὐτὸς τῇ 

πόλει πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ ἀφεὶς τοῦτο ἀξιῶ μοι ἀπο- 

δοϑῆναι. ἀποδέδεικται. ἤδη δέ μοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι 
καὶ δεηϑῆναν ὑμῶν τ καὶ τῶν συνδίκων ἐναντίον 
ς - 

υμῶν. 

18. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΔΗΜΕΎΣΕΩΣ ΤῸΝ» ΤΟΥ ΝΙΚΙΟΥ 

ΑΔΕΈΛΦΟΥ ἘΠΙΛΟΙΓῸΣ. 

᾿Ενϑυμήϑητε τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οἷοί τινὲς 

ὄντες πολῖται [καὶ] αὐτοὶ καὶ ὧν προσήκοντες ἀδικού- 
“ -»"ΣΝ᾿ Ἂ » ᾿ῃ 9 ἕ -“Σ΄ Ἁ -" Ψ, 

ὠξνον ἀξιοῦμεν ἐλεεῖσθαι ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ τῶν δικαίων 
τυγχάνειν᾽ οὐ γὰρ μόνον περὶ τῆς οὐσίας ἀγωνιξζό- 

μδϑα. ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πολιτξίας. εἰ χρὴ δημοκρα- 
τουμένης τῆς πόλεως ἡμῖν μετεῖναι. πρῶτον μὲν οὖν 

περὶ Νικίου τοῦ ἡμετέρου ϑείου ἀναμνήσϑητε. ἐκεῖ- 
νος γὰρ ὅσα μὲν τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώμενος ὑπὲρ 

τοῦ πλήϑους τοῦ ὑμετέρου ἔπραξε, πανταχοῦ φανήσε- 
- Ἁ Ἁ »} -Ὕ Ἵ -» ΄ 

ται πολλῶν μὲν καὶ ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει γεγενη- 

μένος. πλεῖστα δὲ καὶ μέγιστα κακὰ τοὺς πολεμίους 
εἰργασμένος" ὅσα δὲ οὐ βουλόμενος ἀλλ’ ἄκων ἠναγ- 

͵ “- “ Ἁ ε ») 9 ᾽ 9 δ 

κάσϑη ποιῆσαν. τῶν μὲν κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς 

μετέσχε μέρος. τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς συμφορᾶς οἱ πείσαντες 
ὑμᾶς δικαίως ἂν ἔχοιδν, ἐπεὶ τήν γε πρὸς ὑμᾶς εὔ- 
νοιαν καὶ τὴν ἀρετὴν τὴν» αὑτοῦ ἐν ταῖς εὐτυχίαις 
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ταῖς ὑμετέραις καὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τῶν ὀχϑροῶν 
. ἐπεδείξατο στρατηγῶν γὰρ πολλὰς μὲν πόλεις εἷλε, 
πολλὰ δὲ καὶ καλὰ κατὰ τῶν πολεμίων ἕστησε τρό- 

Ὡ κι πὰ [νὴ νὴ “ἢ “ “ , 
παια. ὧν χκαϑ' ἕν ἕκαστον πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν. 
Εὐκράτης τοίνυν, ἀδελφὸς μὲν ὧν ἐκεξίνου. πατὴρ δ᾽ 4 

ἐμός. ἤδη τῆς τελευταίας ναυμαχίας γεγενημένης φα- 
γνερὰν ἐπεδείξατο τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχε περὶ τὸ πλῆϑος 
τὸ ὑμέτερον" ἡττημένων γὰρ ἐν {τῇ ναυμαχία στρα- 
τηγὸς ὑφ᾽ ὑμῶν ῃἠρημένος. καὶ παρακαλούμενος μετέ- 
χευν τῆς ὀλιγαρχίας ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων τῷ 

πλήϑει,. οὐκ ἠϑέλησεν αὐτοῖς πείϑεσϑαι, ἐν τοιούτῳ ὕ 

καιρῷ ληφϑεὶς ἐν ᾧ οἱ πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων καὶ 
μεταβάλλονται πρὸς τὰ παρόντα καὶ ταῖς τύχαις εἴκουσι. 

δυστυχοῦντος τοῦ δήμου, οὐκ ἀπελαυνόμενος τῆς πο- 

λιτείας οὐδ᾽ ἰδίας ἔχϑρας ὑπαρχούσης πρὸς τοὺς ἄρξειν 
’ 9 3 2φωλχ 3 -" Ἁ - 7 ’ 

μέλλοντας. ἀλλ᾽ ἐξὸν αὐτῷ καὶ τῶν τριάκοντα γενέ- 

σϑαι καὶ μηδενὸς ἔλαττον δύνασθαι. μᾶλλον εἵλετο 
πράττων ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ἀπολέσϑ'αι ἢ [ΧΤῚ 13 

ἐπιδεῖν {τὰ τείχη καϑαιρούμενα καὶ τὰς ναῦς τοῖς 
πολεμίοις παραδιδομένας καὶ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος 

[ ἃ 9 » » δ καταδεδουλωμένον. καὶ οὐ πολλῶ χρόνῳ ὕστερον ὁ 

Νικήρατος, ἀνεψιὸς ὧν ἐμὸς χαὶ ὑὸς Νικίου. εὔνους 

ὧν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει, συλληφϑεὶς ὑπὸ τῶν τριάκοντα 
ἀπέϑανεν, οὔτε γένει οὔτε οὐσίᾳ οὔϑ᾽ ἡλικίᾳ δοκῶν 
ἀνάξιος εἶναι τῆς πολιτείας μετασχεῖν. ἀλλὰ τοιαῦτα 

ἐνομέξετο τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ πρὸς τὸ ὑμέτερον πλῆ- 

ϑος εἶναι καὶ διὰ τοὺς προγόνους καὶ αὐτόν, ὥστε 
οὐκ ἄν ποϑ'᾽ ἑτέρας ἐπιϑυμῆσαν πολιτείας. συνήδεσαν Τ 

Ἁ ΟὟ 3 » Ἁ λ - ᾿ Ι Ἁ 

γὰρ ἅπασιν αὑτοῖς ὑπὸ τῆς πόλεως τιμωμένοις. καὶ 

πολλαχοῦ μὲν ὑπὲρ ὑμῶν κεχινδυνευκόσι. μεγάλας δ᾽ 
εἰσφορὰς εἰσενηνοχόσι [ χαὶ λελῃτουργηκόσι χάλλι- 
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στα, καὶ τῶν ἄλλων οὐδενὸς πώποτ᾽ ἀποστᾶσιν ὧν ἡ 
πόλις αὐτοῖς προσέταξεν, ἀλλὰ προϑύμως λῃτουργοῦσι. 
καίτοι τίνες ἂν ἡμῶν εἴησαν δυστυχέστεροι, εἶ ἐν μὲν 

τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἀποϑνησκοιμεν εὖνοι ὄντες τῷ πλήϑει, 
ἐν δὲ τῇ δημοχρατίᾳ ὡς κακόνοι ὄντες τῷ πλήϑει 

ἀποστεροίμεϑα τῶν ὄντων; καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, καὶ Διόγνητος διαβληϑεὶς μὲν ὑπὸ τῶν συ- 

κοφαντῶν φεύγων ᾧχετο., μετ᾽ ὀλίγων δὲ τῶν ἔχπε- 

πτωκότων οὔτ᾽ ἐπὶ τὴν πόλιν ἐστρατεύσατο οὔτ᾽ εἰς 

Ζεκέλειαν ἀφίκετο" οὐδ᾽ ἔστιν ὅτου κακοῦ αἴτιος οὔτε 

φεύγων οὔτε χατελϑὼν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει γεγένη- 

ται. ἀλλ᾽ εἰς τοῦτ᾽ ἀρετῆς ἦλϑεν ὥστε μᾶλλον ὠργί- 
ξετο τοῖς δὶς ὑμᾶς ἡμαρτηχόσιν ἢ τοῖς αὐτῷ τῆς καϑό- 

δου αἰτίοις γεγενημένοις {χάριν ἤδει». καὶ ἀρχὴν 

μὲν οὐδεμίαν ἦρξεν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ" ἐπειδὴ δὲ τάχιστα 
ἥλϑον εἰς τὴν ᾿Ζχαδήμειαν “ακεδαιμόνιοι καὶ Παυ- 
σανίας. λαβὼν τὸν Νικηράτου χαὶ ἡμᾶς παῖδας ὄντας. 

ἐκεῖνον μὲν κατέϑηκεν ἐπὶ τοῖς γόνασι τοῖς Παυσανίου. 

ἡμᾶς δὲ παραστησάμενος ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς παρόντας ὅσα εἴημεν πεπονθότες καὶ 

οἵαις τύχαις κεχρημένοι. καὶ ἠξίου Παυσανίαν βοηϑῆ- 

σαν καὶ διὰ τὴν φιλίαν καὶ διὰ τὴν ξενίαν τὴν ὑπάρ- 
χουσαν. καὶ τιμωρὸν γενέσθαι τῶν εἰς ἡμᾶς ἡμαρτη- 

κότων. ὅϑεν Παυσανίας ἤρξατο εὔνους εἶναι τῷ δή- 
μῷ. παράδειγμα ποιούμενος πρὸς τοὺς ἄλλους Δακε- 

δαιμονίους τὰς ἡμετέρας συμφορὰς τῆς τῶν τριάκοντα 

πονηρίας᾽ δῆλον γὰρ ἅπασι τοῖς ἐλϑοῦσνι Πελοπον- 

νησίων ἐγεγένητο, ὅτι οὐ τοὺς πονηροτάτους τῶν πο- 

λιτῶν ἀπέχτεινον, ἀλλ᾽ οἷς μάλιστα προσῆκον καὶ διὰ 

γένος καὶ διὰ πλοῦτον καὶ διὰ τὴν ἄλλην ἀρετὴν 

τιμᾶσϑαι. οὕτω δ᾽ ἠλεούμεϑα καὶ πᾶσι δεινὰ ἐδοκοῦ- 
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μὲν πεπονϑέναι. ὥστε Παυσανίας τὰ μὲν παρὰ τῶν 

τριάχοντα ξένια οὐκ ἠϑέλησε λαβεῖν, τὰ δὲ παρ᾽ ἡμῶν 
ἐδέξατο. καίτοι δεινόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑπὸ μὲν 
τῶν πολεμίων παῖδας ἡμᾶς ὄντας ἐλεεῖσθαι. οἱ τῇ 

ὀλιγαρχίᾳ βοηϑήσοντες ἦλϑον, ὑπὸ δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄν- 

δροὲς δικασταί, τοιούτους γεγενημένους τῶν ὄντων 

ἀποστερεῖσθαι, ὧν οἱ πατέρες ὑπὲρ τῆς δημοχρατίας 
ἀπέϑανον. 

Εὖ δ᾽ οἵδ᾽. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι περὶ πλείστου 
ἂν ποιήσαιτο Πολίοχος τοῦτον τὸν ἀγῶνα κατορϑῶ- 

σαν, ἡγούμενος αὑτῷ καλὴν εἶναι τὴν ἐπέδειξιν καὶ 
πρὸς τοὺς πολίτας καὶ τοὺς ξένους, ὅτι ᾿4ϑήνησι το- 

σοῦτον δύναται, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς τοὺς αὐτούς, περὶ ὧν 
ὅρκους ὀμωμόκατε, ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ἐναντία ποιεῖν ψη- 

φίξεσϑαι. πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τότε μὲν χιλίαις 

δραχμαῖς ἐξημιώσατ᾽ αὐτὸν βουλόμενον τὴν ἡμετέραν 

γῆν δημοσίαν ποιῆσαι, νυνὶ δὲ κελεύων δημεῦσαι 
νενίχηκε. καὶ περὶ τούτων δὴ ἀμφοτέρων ᾿4ϑηναῖοι, 

παρανόμων φεύγοντος τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός, τἀναντία 

σφίσιν αὐτοῖς ἐψηφίσαντο. οὐκ οὖν αἰσχρόν, εἰ ἃ μὲν 
“ακεδαιμονίοις συνέϑεσϑε βεβαιώδετε. ἃ δὲ αὑτοῖς 

ἐψηφίσασϑε οὕτω ῥᾳδίως διαλύδετε, καὶ τὰς μὲν πρὸς 
ἐκείνους συνθήχας κυρίας ποιήδσετε(. τὰς δὲ πρὸς 

αὑτοὺς ἀκύρους»; καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις Ἕλλησιν ὀργί- 
ξοισϑ᾽ (ἂνν, εἴ τις “ακεδαιμονίους ὑμῶν περὶ πλείονος 
ποιεῖται. ὑμεῖς δ᾽ αὐτοὶ φανήδεσϑε πιστότερον πρὸς 
ἐκείνους ἢ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς διακείμενον; ἄξιον δὲ 

μάλιστ᾽ ἀγανακτῆσαι ὅτι οὕτως ἤδη οἱ τὰ τῆς πό- 
λεῶς πράττοντες διάκεινται, ὥστ᾽ οὐχ ὅ τι ἂν τῇ πο- 
λει βέλτιστον ἧ. τοῦτο οἱ δήτορες λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 
ὧν ἂν αὐτοὶ χερδαίνειν μέλλωσι, ταῦτα ὑμεῖς ψηφί- 
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ξεσϑε. καὶ εἰ μὲν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει συνέφερε τοὺς 
μὲν ἔχειν τὰ ἑτέρων, τῶν δὲ ἀδίκως δεδημεῦσϑαι 
τὴν οὐσίαν, εἰκότως (ἂν ἠμελεῖτε τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν λε- 

γομένων᾽ νυνὶ δὲ πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε ὁμόνοιαν 

μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναι πόλει, στάσιν δὲ πάντων κακῶν 
αἰτίαν. διαφέρεσθαι δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐκ τῶν τοιού- 
τῶν μάλιστ᾽. ἐὰν οἱ μὲν τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμῶσιν,. 

οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ὄντων | ἐχπίπτωσι. καὶ ταῦϑ᾽ ὑμεῖς 
ἔγνωτε νεωστὶ κατελθόντες, ὀρϑῶς βουλευόμενοι" ἔτι 

γὰρ ἐμέμνησϑε τῶν γεγενημένων συμφορῶν. καὶ τοῖς 

ϑεοῖς εἰς ὁμόνοιαν ηὔχεσϑε καταστῆναι τὴν πόλιν 

μᾶλλον. ἢ [ἐπὶ τιμωρίαν τῶν παρεληλυϑότων τραπό- 

μξνον}] τὴν μὲν πόλιν στασιάσαι. τοὺς δὲ λέγοντας 

ταχέως πλουτῆσαι. καίτοι πλείων συγγνώμη μνησι- 

κακεῖν νεωστὶ χατεληλυϑόσιν, ἔτι τῆς ὀργῆς οὔσης 

προσφάτου. ἢ τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον ἐπὶ τιμωρίαν 

τῶν παρεληλυϑότων τραπέσϑαι. ὑπὸ τοιούτων πει- 

σϑέντας οἱ ἕν ἄστει μείναντες ταύτην ὑμῖν οἴονται 

διδόναι πίστιν τῆς αὑτῶν εὐνοίας. ἕτέρους κακῶς 

ποιοῦντες. ἀλλ᾽ οὐ σφᾶς αὐτοὺς χρηστοὺς παρέχον- 

τες. καὶ νυνὶ τῶν τῆς πόλεως εὐτυχιῶν ἀπολαύον- 

τες. ἀλλ᾽ οὐ πρότερον τῶν ὑμετέρων κινδύνων μετέ- 

χοντξς. 
Καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε. ὦ ἄνδρες δικασταί, σῳξόμενα 

τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων δημευόμενα, συγγνώμην ἂν 

εἴχομεν. νῦν δ᾽ ἐπίστασϑε ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ὑπὸ 
τούτων ἀφανίζεται. τὰ δὲ πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου 

πιπράδσκεται. ἐὰν δ᾽ ἐμοὶ πείϑησϑε. οὐκ ἐλάττω ἀπ᾽ 

αὐτῶν ὑμεῖς ὠφεληϑήσεσθϑε ἢ ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι, 

ἐπεὶ καὶ νυνὶ Διόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἔκ 

μιᾶς οἴκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν. καὶ ὅταν ἡ 
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πόλις δέηται χρημάτων, ἀπὸ τούτων ὑμῖν εἰσφέρομεν. 

“ὡς οὖν ἡμῶν ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων. καὶ τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων τοιούτων γεγενημένων. φεί- 

δεσϑὲ ἡμῶν. οὐδὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς κωλύοι. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἀϑλιωτάτους εἶναι. ἐπὶ μὲν τῶν τριάκοντο 

ὀρφανοὺς κχαταλειφϑέντας. ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ τῶν 

ὄντων ἐστερημένους. οἷς ἡ τύχη παρέδωκεν ὥστ᾽ ἔτι 

ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν Παυσανίου σκηνὴν ἐλϑόν- 

τας βοηϑῆσαι τῷ πλήϑει. καὶ τοιούτων ἡμῖν ὑπαρ- 

χόντων εἰς τίνας ἂν ἐβουλήϑημεν δικαστὰς καταφυ- 

γεῖν; οὐκ εἰς τοὺς οὕτω πολιτευομένους. ὑπὲρ ἧς 

πολιτείας καὶ ὁ πατὴρ καὶ οἱ προσήκοντες ἡμῖν 
ἀπέϑανον: νῦν τοίνυν ταύτην ἀνϑ'΄ ἁπάντων ἀπαι- 

τοῦμεν ὑμᾶς τὴν χάριν. ωὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ἀπόρως 

διατεϑέντας μηδ᾽ ἐνδεεῖς τῶν ἐπιτηδείων γενομένους. 

μηδὲ τὴν τῶν προγόνων εὐδαιμονίαν καταλῦσαι, ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆσαι τοῖς βουλομένοις 

τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν, οἵων ὑμῶν ἐν τοῖς κινδύνοις 
τεύξονται. 

Οὐκ ἔχω. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὕστινας δεησομέ- 
νους ὑπὲρ ἡμῶν ἀναβιβάσομαι" τῶν γὰρ προσηκόντων 

οἱ μὲν ἄνδρας ἀγαθοὺς αὑτοὺς παρασχόντες καὶ με- 

γάλην τὴν πόλιν ποιοῦντες ἔν τῷ πολέμῳ τεϑνᾶσιν. 

οἱ δ᾽ ὑπὲρ τῆς δημοχρατίας καὶ τῆς ὑμετέρας ἐλευ- 

ϑερίας ὑπὸ τῶν τριάκοντα χώνειον πιόντες. ὥστε τῆς 

ἐρημίας τῆς ἡμετέρας αἴτιαι γεγόνασιν αἵ τε τῶν 

προσηκόντων ἀρεταὶ καὶ αἷ τῆς πόλεως συμφοραί. 
ὧν ἄξιον ὑμᾶς ἐνθυμηϑέντας προϑύμως ἡμῖν βοηϑῆ- 
σαι, ἡγησαμένους τούτους ἂν ἐν δημοκρατίᾳ δικαίως 

εὖ πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. οἵπερ ἐν ὀλιγαρχίᾳ τῶν συμ- 
φορῶν μετέσχον {τὸ μέρος. ᾿ΖΦξιῶ δὲ καὶ τούτους 
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τοὺς συνδίκους εὔνους ἡμῖν εἶναι, ἐκείνου τοῦ χρόνου 

μνησϑέντας,. ὅτ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἐχπεπτωκότες καὶ 

τὰς οὐσίας ἀπολωλεχότες ἄνδρας ἀρίστους ἐνομίξετ᾽ 

εἶναι τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν ἀποϑνήσκοντας, καὶ τοῖς ϑεοῖς 
ηὔχεσϑε δυνηϑῆναι χάριν τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀποδοῦναι. 
ἡμεῖς τοίνυν. ὑεῖς ὄντες καὶ συγγενεῖς τῶν ὑπὲρ τῆς 

ἐλευϑερίας προχεκινδυνευχότων, ἀπαιτοῦμεν ὑμᾶς νυνὶ 
ταύτην τὴν χάριν. καὶ ἀξιοῦμεν μὴ ἀδίκως ἡμᾶς ἀπο- 

λέσαι. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον βοηϑεῖν τοῖς τῶν αὐτῶν 

μετασχοῦσι συμφορῶν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ 
ἀντιβολῶ καὶ ἱκετεύω. καὶ τούτων παρ᾽ ὑμῶν τυγχά- 

νειν ἀξιῶ: οὐ γὰρ περὶ μικρῶν κινδυνεύομεν, ἀλλὰ 
περὶ τῶν ὄντων ἁπάντων. 

19. 

ὙΠῈΡ ΤῸΝ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΡΟΣ ΤῸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ. 

Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί. ὦ 
ΝΥ , ΟἿ Ρὰὸ - [νὴ πΝ ΑΝ Ὲ ΕῚ Α Ν 

ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηϑῶ ὅτι, ξὰν ἐγὼ μὲν μὴ 
- 5. " 3 ᾿ Ὄ ΨῪΝ 2 Α Ὁ ν ΄ νῦν εὖ εἴπω. οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὃ πατὴρ δόξει 

ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι. 

ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυχα, 

βοηϑεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνω- 
μαι. «τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ τὴν) προϑυμίαν 
τῶν ἐχϑρῶν ὁρᾶτε“., καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέ- 
γειν᾽ τὴν δ᾽ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν, ὅσοι ἐμὲ 

γιγνώσκουσιν. ..αἰτήσομανι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ δά- 

δια χαρίσασϑαι“, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι. 

ὥσπερ (καὶ τῶν κατηγόρων. οἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπο- 



Ρ. 162. ὙΠῈΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ. ΧΡΗΜ. 155 

λογούμενον. κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσϑε, ἔλαττον ἔχειν. οἱ 

. μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύοντες. αὐτοὶ ἄνξυ 

κινδύνων ὄντες. τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο. ἡμεῖς δὲ 

ἀγωνιξόμεϑα μετὰ δέους καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου 

«(τοῦΣ μεγίστου. εἰχὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω“ ἔχειν 
τοῖς ἀπολογουμένοις. οἶμαι γὰρ πάντας ὑμᾶς εἰδέναι 

οὔτι πολλοὶ ἤδη πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορήσαντες 
- 2 , ΄ Ὡ ἌΘΩ ΤΕ 

παραχρῆμα ἐξηλέγχϑησαν ψευδόμενον οὕτω φανερῶς“. 

ὥστε ὑπὸ πάντων ζὑπὲρΣ τῶν πεπραγμένων μισηϑέν- 

τες ἀπελϑεῖν᾽ ..οἱ δ᾽ αὖ μαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ καὶ 
ἀδίκως ἀπολέσαντες ἀνθρώπους ἑάλωσαν, ἡνίκα οὐδὲν 

ἦν πλέον τοῖς πεπονϑόσιν. ὅτ᾽ οὖν τοιαῦτα πολλὰ 
ψεγένηται. ὡς ἐγὼ ἀκούω. εἰκὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. μήπω τοὺς τῶν χατηγόρων λόγους ἡγεῖσϑαι 
ΣΤ ΖΕ ᾿ οι σιν ᾽ ᾿ , ν πιστούς“. πρὶν ἂν καὶ ἡμεῖς εἴπωμεν. ἀκούω γὰρ 

, Ν ΒΤ, α Ἁ ᾿ ᾿ 5ὲ 7 ᾽ 
ἔγωγε. καὶ ὑμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς οἶμαι εἰδέναι. ὅτι 
πάντων δεινότατόν ἔστι διαβολή. μάλιστα δὲ τοῦτο 

ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν, ὅταν πολλοὶ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ 
εἷς ἀγῶνα καταστῶσιν. ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ τελευ- 

- ΄ , Ἐ ’ δὴ - 3 - ταῖοι χρινόμδνοι σῴζονται" πεπαυμένοι γὰρ τῆς ὀργῆς 

αὐτῶν ἀχροᾶσϑε, καὶ τοὺς ἐλέγχους ἤδη ἐϑέλοντες 

ἀποδέχεσϑε. 

᾿Ενϑυμεῖσϑε οὖν ὅτι Νικόφημος καὶ ᾿Ζ4ριστοφάνης 

ἄκριτον. ἀπέϑανον. πρὶν παραγενέσϑαι τινὰ αὐτοῖς 
9 ’ ς 2 ’ μ᾿ λ Ἁ 5. «9 5 5 ’, ἐλεγχομένοις ὡς ἠδίκουν. οὐδεὶς γὰρ οὐδ᾽ εἰδὲν ἐχεί- 

νους μετὰ τὴν σύλληψιν οὐδὲ γὰρ ϑάψαιν τὰ σώματ᾽ 
αὐτῶν ἀπέδοσαν, ἀλλ᾽ οὕτω δεινὴ {(ὴ) συμφορὰ 

γεγένηταν ὥστε πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τούτου ἐστέρην- 
᾿ ᾿ “ ᾿ 9. : ἼΠΦ ν μι , ᾿ ται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἑάσω" οὐδὲν γὰρ ἂν περαίνοιμι 

πολὺ δὲ ἀϑλιώτερον δοχοῦσί μοι οἱ παῖδες οἱ “4ριστο- 

φάνους" οὐδένα γὰρ οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ ἠδικηκό- 
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τες οὐ μόνον τὰ πατρῷα ἀπολωλέχασι παρὰ τοὺς νό- 
μους τοὺς ὑμετέρους, ἀλλὰ καὶ ἣ ὑπόλοιπος ἐλπὶς ἦν. 
ἀπὸ τῶν) τοῦ πάππου ἐχτραφῆναι, ἐν οὕτω δεινῷ 
καϑέστηκεν. ἔτι δ᾽ ἡμεῖς ἐστερημένον μὲν κηδεστῶν, 

ἐστερημένοι δὲ τῆς προικός, παιδάρια δὲ τρία ἠναγκαόσ- 

μένον τρέφειν, προσέτι συκοφαντούμεϑα καὶ κινδυνεύ- 

ομὲν περὶ ὧν οἱ πρόγονοι ἡμῖν κατέλιπον κτησάμενοι 

ἐκ τοῦ δικαίου. καίτοι. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὁ ἐμὸς 
πατὴρ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ πλείω εἰς τὴν πόλιν ἀνήλω- 
σεν ἢ εἰς αὑτὸν χαὶ τοὺς οἰκείους, διπλάσια δὲ ἢ νῦν 

ἔστιν ἡμῖν. ὡς ἐγὼ λογιξομένῳ αὐτῷ πολλάκις παρε- 

γενόμην. μὴ οὖν προχαταγιγνώσχετε ἀδικίαν τοῦ εἰς 

αὑτὸν μὲν μικρὰ δαπανῶντος. ὑμῖν δὲ πολλὰ καϑ' 
ἕκαστον τὸν ἐνιαυτόν, ἀλλ᾽ ὅσοι καὶ τὰ πατρῷα καὶ ἐάν 
τί ποϑεν κερδάνωσιν, εἰς τὰς αἰσχίστας ἡδονὰς εἰϑισ- 

μένοι εἰσὶν ἀναλίσκειν. χαλεπὸν μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ἀπολογεῖσϑαν πρὸς δόξαν ἣν ἔνιοι ἔχουσι. 
περὶ τῆς Νικοφήμου οὐσίας. καὶ σπάνιν ἀργυρίου ἣ 

νῦν ἔστιν ἐν τῇ πόλει. καὶ τοῦ ἀγῶνος πρὸς τὸ δη- 
μόσιον ὄντος" ὅμως | δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων ῥα- 
δίως γνώσεσϑε ὅτι οὐκ ἀληϑῆ ἔστι τὰ κατηγορημένα. 

δέομαν δ᾽ ὑμῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μετ᾽ δὐνοίας 

ἀχροασαμένους ἡμῶν διὰ τέλους. ὅ τι ἂν ὑμῖν ἄρι- 

στον χαὶ εὐορκότατον νομίξητε εἶναι. τοῦτο ψηφί- 

σασϑαι."" 

Πρῶτον μὲν οὖν, ᾧ τρόπῳ κηδεσταὶ ἡμῖν ἐγέ- 

γοντο. διδάξω ὑμᾶς. στρατηγῶν γὰρ Κόνων περὶ 

Πελοπόννησον, τριηραρχήσαντι τῷ ἐμῷ πατρὶ πάλαι 

φίλος γεγενημένος. ἐδεήϑη δοῦναν τὴν «ἐμὴν» ἀδελ- 
φὴν αἰτοῦντι τῷ ὑεῖ τῷ Νικοφήμου. ὃ δὲ ὁρῶν αὖ- 

τοὺς ὑπ’ ἐχείνου τ πεπιστευμένους γεγονότας τὲ 
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ἐπιεικεῖς τῇ {τε πόλει ἔν γε τῷ τότε χρόνῳ ἀρέσκον- 
Γ ͵ γ εἰ Ἵ 

τας. ἐπείσϑη δοῦναι. οὐκ εἰδὼς τὴν ἐσομένην διαβο- 

λήν. ἀλλ᾽ ὅτε καὶ ὑμῶν ὁστισοῦν ἂν ἐκείνοις ἠξίωσε 
κηδεστὴ σϑ ἐπεὶ ὅτ οὐ τῶν ἕνεκα ηδεστὴς γενέσϑαι. ἐπεὶ ὅτι γὲ χρημάτων ἕνεκα, 
ῥάδιον γνῶναι ἔκ τοῦ βίου παντὸς καὶ τῶν ἔργων 
τῶν τοῦ πατρός. ἐκεῖνος γὰρ ὅτ᾽ ἣν ἐν τῇ ἡλικίᾳ, 

παρὸν μετὰ πολλῶν χρημάτων γῆμαι ἄλλην, τὴν ἐμὴν 
[έ Ἵ νι Ἁ 9 ’ Ε Ἁ μ- - 

μητέρα ἔλαβεν οὐδὲν ἐπιφερομένην, ὅτι δὲ ξξβϑενοφῶντος 

ἣν ϑυγάτηρ τοῦ Εὐριπίδου ὑέος. ὃς οὐ μόνον ἰδίᾳ 
᾿ ᾿ ΕΝ ΡΙ ᾿ δ ἃ -» ΣΝ 

χρηστὸς ἐδόκει εἶναι. ἀλλὰ καὶ στρατηγεῖν αὐτὸν 
3 ὦ Σ 9 ἈΝ 3 Ψ ἢ ; 2 Χ γδ Ἵ εἶ ἠξιώσατε. ὡς ἐγὼ ἀχούω. τὰς τοίνυν ἐμὰς ἀδελφὰς 

ἐθελόντων τινῶν λαβεῖν ἀπροίχους πάνυ πλουσίων 
9 " ἤ 5. 7 7 ; . ᾿ ᾿ 

οὐκ ἔδωκεν, ὅτι ἐδόκουν κάκιον γεγονέναι, ἀλλὰ τὴν 

μὲν Φιλομήλω τῷ Παιανιεῖ. ὃν οἱ πολλοὶ βελτίω 
ς - Ξ Ἃ , ᾿ ᾿ ᾿ ἡγοῦνται εἶναι ἢ πλουσιώτερον. τὴν δὲ πένητι γεγε- 
νημένῳ οὐ διὰ κακίαν. ἀδελφιδῷ δὲ ὄντι Φαίδρῳ 

΄ Ἵ 4“ 

- , τὶ » 5. 
«τῷ» Μυροινουσίῳ. ἐπιδοὺς τετταράκοντα μνᾶς. κἀτ᾽ 

Αριστοφάνξι τὸ ἴσον. πρὸς δὲ τούτοις ἐμοὶ πολλὴν 
ἐξὸν πάνυ προῖκα λαβεῖν ἐλάττω συνεβούλευσεν. ὥστε 

5 2 ’ δ - νῷ ἤ Ἁ 

εὖ εἰδέναν ὅτι χηδεσταῖς χρησοίμην κοσμίοις καὶ 
σώφροσι. καὶ νῦν ἔχω γυναῖκα τὴν Κριτοδήμου ϑυ- 
γατέρα τοῦ 4λωπεκῆϑεν. ὃς ὑπὸ “ακχεδαιμονίων ἀπέ- 
ϑανεν, ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο (ἡ» ἐν ᾿Ελλησπόντῳ. 
καίτοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅστις αὐτός τε ἄνευ χρη- 
μάτων ἔγημε τοῖν τε ϑυγατέροιν πολὺ ἀργύριον ἐπέ- 

δῶκε τῷ τε ὑεῖ ὀλίγην προῖκα ἔλαβε. πῶς οὐκ εἰκὸς 

περὶ τούτου πιστεύειν ὡς οὐχ ἕνεκα χρημάτων τούτοις 
κηδεστὴς ἐγένετο: 

᾿4λλὰ μὴν ὅ γε ᾿ἀριστοφάνης ἤδη ἔχων τὴν γυ- 
»- Ο’ » “1 “- 3 - μ᾿}; Ὁ 9 -ῳ » 

ναῖκα ὃτι πολλοῖς ἂν μᾶλλον ἐχρῆτο ἡ τῷ ἐμῷ πατρί, 
ΦΟΩΥ, - Ο ἃ ἐπ ’ Ἁ Λ Ο ῥάδιον γνῶναι. ἥ τὲ γὰρ ἡλικία πολὺ διάφορος, ἥ τἪ 
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φύσις ἔτι πλέον᾽ ἐκείνῳ μὲν γὰρ «ἀρκοῦν» ἦν τὰ 
ἑαυτοῦ πράττειν, ᾿“ριστοφάνης δὲ οὐ μόνον τῶν ἰδίων 

ἀλλὰ καὶ τῶν κοινῶν ἐβούλετο ἐπιμελεῖσϑαι. καὶ εἴ 
τι ἦν αὐτῷ ἀργύριον, ἀνήλωσεν ἐπιϑυμῶν τιμᾶσϑαι. 
γνώσεσϑε δὲ ὅτι ἀληϑῆ λέγω ἐξ αὐτῶν ὧν ἐκεῖνος 
ἔπραττε. πρῶτον μὲν γὰρ βουλομένου Κόνωνος πέμ- 

σεν τυνὰ εἰς Σικελίαν, ᾧὥχετο ὑποστὰς μετὰ Εὐνόμου, 

Διονυσίου φίλου ὄντος καὶ ξένου, τὸ πλῆϑος τὸ 

ὑμέτερον πλεῖστα ἀγαϑὰ πεποιηκότος. ὡς ἐγὼ ἀκήχοα 

τῶν ἐν Πειραιεῖ τῶν παραγενομένων. ἦσαν δ᾽ ἐλπί- 
δὲς τοῦ πλοῦ πεῖσαι Διονύσιον κηδεστὴν μὲν γενέ- 

σϑαν Εὐαγόρᾳ, πολέμιον δὲ “ακεδαιμονίοις, φίλον δὲ 

καὶ σύμμαχον τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ. καὶ ταῦτ᾽ ἔπρατ- 
τον πολλῶν κινδύνων ὑπαρχόντων πρὸς τὴν ϑάλατταν 

καὶ τοὺς πολεμίους, καὶ ἔπεισαν Ζιονύσιον μὴ πέμψαι 

(τὰς τριήρεις ἃς τότε παρεσκευάσατο “ακεδαιμονίοις. 
μετὰ δὲ ταῦτα ἐπειδὴ οἱ πρέσβεις ἧκον ἐκ Κύπρου 
ἐπὶ τὴν βοήϑειαν. οὐδὲν ἐνέλιπε προϑυμίας σπεύδων. 
ὑμεῖς δὲ (δέκα τριήρεις αὐτοῖς ἔδοτε καὶ τἄλλα ἐψη- 
φίσασϑε,. ἀργυρίου δ᾽ εἰς τὸν ἀπόστολον ἠπόρουν. 
ὀλίγα μὲν γὰρ ἦλϑον ἔχοντες χρήματα, πολλῶν δὲ 
προσεδεήϑησαν" οὐ γὰρ μόνον (τοὺς εἰς τὰς ναῦς, 

ἀλλὰ καὶ πελταστὰς ἐμισϑώσαντο καὶ ὅπλα ἐπρίαντο. 

᾿Φριστοφάνης [δ᾽] οὖν τῶν χρημάτων τὰ μὲν πλεῖστα 

αὐτὸς παρέσχεν" ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἱκανὰ ἣν, τοὺς φίλους 
ν] 7 λ » ͵ , -» 2 . “- ἔπειϑε δεόμενος καὶ ἐγγυώμενος. καὶ τοῦ ἀδελφοῦ 
τοῦ ὁμοπατρίου ἀποκειμένας παρ᾽ αὐτῷ τετταράκοντα 
μνᾶς ἀπορῶν κατεχρήσατο. τῇ δὲ προτεραίᾳ ἢ ἀν- 
ἤγετο.  εἰσελϑὼν ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐκέἕλευσε 
χρῆσαι ὅ τι εἴη ἀργύριον. προσδεῖν γὰρ ἔφη πρὸς 
τὸν μισϑὸν τοῖς πελτασταῖς. ἦσαν δ᾽ ἡμῖν ἔνδον 
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ἑπτὰ μναῖ" ὁ δὲ καὶ ταύτας λαβὼν κατεχρήσατο. τίνα 
γὰρ οἴεσθε. ὦ ἄνδρες δικασταί. φιλότιμον μὲν ὄντα, 

᾿ἐπιστολῶν δ᾽ αὐτῷ ἡκουσῶν παρὰ τοῦ πατρὺς μηδε- 
νὸς ἀπορήσειν [ἐκ Κύπρου), ἡρημένον δὲ πρεσβευτὴν 
καὶ μέλλοντα πλεῖν ὡς Εὐαγόραν, ὑπολυιπέσϑαι ἄν τι 

τῶν ὄντων. ἀλλ οὐχ ἃ ἦν δυνατὸς πάντα παρα- 
σχόντα χαρίσασϑαι ἐχείνῳ τὲ καὶ κομίσασϑαι μὴ 
ἐλάττω; ὃς τοίνυν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ, κάλει μοι Εὔ- 

ψΟμΟν. 
ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

(Κάλει μοι καὶ τοὺς ἄλλους μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκούετε, οὐ μόνον ὅτι ἔχρη- 
σαν τὸ (ἀργύριον ἐκείνου δεηϑέντος. ἀλλὰ καὶ ὅτι 

ἀπειλήφασιν" ἐχομίσϑη γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ τῆς τριήρους. 

Ῥάδιον μὲν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων γνῶναι ὅτι τοι- 

ούτων καιρῶν συμπεσόντων οὐδενὸς ἂν ἐφείσατο τῶν 

ἑαυτοῦ" ὃ δὲ μέγιστον τεχμήριον᾽ Ζῆμος γὰρ ὁ Πυρι- 
λάμπους. τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήθη μου προσελ- 

ϑεῖν αὐτῷ, λέγων ὅτι ἔλαβε ζμὲν» σύμβολον παρὰ 
βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην χρυσῆν, [ὼς ᾿Αριστοφά- 

γνην.}] {βούλεται δὲς λαβεῖν ἕχκαίδεκα μνᾶς ἐπ᾽ αὐτῇ, 
ἵν᾿ ἔχον ἀναλίσκειν εἰς τὴν τριηραρχίαν᾽ ἐπειδὴ δὲ 
εἰς Κύπρον ἀφίκοιτο, λύσεσϑαι ἀποδοὺς εἴκοσι μνᾶς" 

πολλῶν γὰρ ἀγαϑῶν καὶ ἄλλων χρημάτων εὐπορήσειν 

διὰ τὸ σύμβολον ἐν πάσῃ τῇ ἠπείρῳ. ᾿Δριστοφάνης 
τοίνυν ἀκούων μὲν ταῦτα Ζ΄ήμου. δεομένου δ᾽ ἐμοῦ, 

μέλλων δ᾽ ἄξειν {τὸ» χρυσίον. τέτταρας δὲ μνᾶς τό- 

κον λήψεσϑαι. οὐκ ἔφη εἶναι, ἀλλ᾽ ὥμνυς καὶ προσ- 
δεδανεῖσϑαι τοῖς ξένοις ἄλλοϑεν. ἐπειδὴ ἥδιστ᾽ (ἂν» 
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ἀνθρώπων ἄγειν τε εὐθὺς ἐκεῖνο τὸ σύμβολον καὶ 

χαρίσασϑαι ἡμῖν ἃ ἐδεόμεϑα. ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ. 

μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΥΡΈΕΣ. 

Ὅτι μὲν τοίνυν οὐ κατέλιπεν ᾿ριστοφάνης ἀργύ- 
οιον οὐδὲ χρυσίον. ῥάδιον γνῶναι ἔκ τῶν εἰρημένων 

καὶ μεμαρτυρημένων: χαλκώματα δὲ σύμμεικτα οὐ 

πολλὰ ἐκέκτητο. ἀλλὰ καὶ ὅϑ' εἱστία τοὺς παρ᾽ Εὐ- 
αγόρου πρεσβεύοντας. αἰτησάμενος ἐχρήσατο. ἃ δὲ 

κατέλιπεν. ἀναγνώσεται ὑμῖν. 

«ΑΠΟΙΡΑΦΗ ΧΑΛΚΩΜΑΤΩ͂Ν. 
- 
2 Ἴσως ἐνίοις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί, δοκεῖ ὀλίγα 

εἰναι" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσϑε. ὅτι πρὶν τὴν ναυμα- 

χίαν νικῆσαι (Κόνωνα, ᾿ἀριστοφάνειΣ γῆ μὲν οὐκ ἣν 
8948] ἀλλ᾽ ἢ χωρίδιον μικρὸν ἹῬαμνοῦντι. ἐγένετο δ᾽ (ἣν 
29 

90 

81 

ναυμαχία ἐπ’ Εὐβουλίδου ἄρχοντος. ἐν οὖν τέτταρ- 
σιν ἢ πέντε ἔτεσι, πρότερον μὴ ὑπαρχούσης οὐσίας. 

χαλεπόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τραγωδοῖς τε δὶς χορη- 
γῆσαι. ὑπὲρ αὑτοῦ τε καὶ τοῦ πατρός. καὶ τρία ἔτη 
συνεχῶς τριηραρχῆδσαι. εἰσφοράς τὲ πολλὰς εἰσενηνο- 

χέναν. οἰκίαν τὲ πεντήκοντα μνῶν πρίασϑαι, γῆς τε 
πλέον ἢ τριακόσια πλέϑρα κτήσασϑαν" ἔτι δὲ πρὸς 
τούτοις οἴεσϑιε χρῆναι ἔπιπλα πολλὰ καταλελοιπέναι; 
ἀλλ᾽’ οὐδ᾽ οἱ πάλαι πλούσιοι δοχοῦντες εἶναι ἄξια 

λόγου ἔχοιεν ἂν ἐξενεγκεῖν" ἐνίοτε γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ 
ἐάν τις πάνυ ἐπιϑυμῇ. πρίασϑαι τοιαῦτα (ἃν κτησα- 
μένῳ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡδονὴν ἂν παρέχοι. ἀλλὰ 
τόδε σκοπεῖτε. τῶν ἄλλων, ὅσων ἐδημεύσατε {τὰ χρή- 

ματα, οὐχ ὅπως σκεύη ἀπέδοσθε, ἀλλὰ καὶ αἱ ϑύραι 
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ἀπὸ τῶν οἰκημάτων ἀφηρπάσϑησαν" ἡμεῖς δὲ ἤδη δὲε- 
 δημευμένων καὶ ἐξεληλυϑυίας τῆς ἐμῆς ἀδελφῆς φύ- 
λακα κατεστήσαμεν {ἐν τῇ ἐρήμῃ οἰκίᾳ, ἵνα μήτε 

ϑυρώματα μήτε ἀγγεῖα μήτε ἄλλο μηδὲν ἀπόλοιτο. 
ἔπιπλα δὲ ἀπεφαίνετο πλεῖν ἢ χιλίων δραχμῶν, ὅσα 
οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐλάβετε. πρὸς δὲ τούτοις καὶ πρότε- 
οον πρὸς τοὺς συνδίκους καὶ νῦν ἐθέλομεν πίστιν 

δοῦναι. ἥτις ἐστὶ μεγίστη τοῖς ἀνθρώποις. μηδὲν 

ἔχειν τῶν ᾿ἀριστοφάνους χρημάτων. ἐνοφείλεσϑαι δὲ 

τὴν προῖκα τῆς ἀδελφῆς καὶ (τὰς) ἑπτὰ μνᾶς, ἃς ὥχετο 
λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. πῶς ἂν οὖν εἶεν. 

ἄνθρωποι ἀϑλιώτεροι, ἢ εἰ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἀπολω- 
λεκότες δοχοῖεν τἀκείνων ἔχειν; ὃ δὲ πάντων δεινό- 

τατον, τὴν ἀδελφὴν | ὑποδέξασϑαι παιδία ἔχουσαν 
πολλά, καὶ ταῦτα τρέφειν, μηδ᾽ αὐτοὺς ἔχοντας μηδέν, 
δ ς -» ς ΠΕΣ “ἃ 2 9 ’ 

ἐὰν ὑμεῖς τὰ ὄντ ἀφέελησϑε. 

Φέρε πρὸς ϑεῶν ᾿λυμπίων" οὕτω γὰρ δκοπεῖτε, 
ὦ (ἄνδρες» δικασταί. εἴ τις ὑμῶν ἔτυχε δοὺς Τιμο- 

-» Ζ λ ’ μ᾽} Ἁ 9 7, Ἃ ϑέῳ τῷ Κόνωνος τὴν ϑυγατέρα ἢ τὴν ἀδελφήν, καὶ. 
Ψ 2 Ψ Ἁ 2 “- ’ 3 

ἐχείνου ἀποδημήσαντος καὶ ἐν διαβολῇ γενομένου ἐδη-. 

μξεύϑη ἡ οὐσία. καὶ μὴ ἐγένετο τῇ πόλει πραϑέντων. 
ἁπάντων τέτταρα τάλαντα ἀργυρίου, διὰ τοῦτο ἤξι- 

- »}} μὰ Ἂ , εν 7 3 ’ 

οὔτε ἂν ἐκείνου καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπολέσϑαι. 

ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῆς δόξης τῆς παρ᾽ ὑμῖν 

ἑφάνη τὰ χρήματα; ἀλλὰ μὴν τοῦτό γὲε πάντες ἐπί- 

στασϑε Κόνωνα μὲν ἄρχοντα. Νικόφημον δὲ ποι-. 
οὔντα ὅ τι ἐκεῖνος προστάττοι. τῶν οὖν ὠφελειῶν 
Κόνωνα εἰκὸς πολλοστὸν μέρος ἄλλῳ τινὶ μεταδιδόναι.. 

ὥστ᾽ εἰ οἴονται πολλὰ γενέσϑαι Νικοφήμῳ. ὁμολογή- 

σειαν (ἂν) τὰ Κόνωνος εἶναι πλεῖν ἢ δεκαπλάσια.. 
ἔτι δὲ φαίνονται οὐδὲν πώποτε διενεχϑέντες. ὥστ᾽ 

ΤΎΒΙΑΒ. ἘΜ. τιΐπου. 11 
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εἰχὸς καὶ περὶ τῶν χρημάτων ταὐτὰ γνῶναι. ἱκανὰ 
μὲν ἐνθάδε τῷ ὑεῖ ἑκάτερον καταλιπεῖν. τὰ δὲ ἄλλα 
παρ᾽ αὑτοῖς ἔχειν" ἦν γὰρ Κόνωνι μὲν ὑὸς ἐν Κύπρῳ 
καὶ γυνή, Νικοφήμῳ δὲ γυνὴ καὶ θυγάτηρ, ἡγοῦντο 
δὲ καὶ τὰ ἐκεῖ ὁμοίως σφίσιν εἶναι σᾶ ὥσπερ καὶ 
τὰ ἐνθάδε. πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμεῖσϑε ὅτι καὶ εἴ 

τις μὴ χτησάμενος ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς παραλα- 

βὼν τοῖς παισὶ διένεμεν,. οὐκ ἐλάχιστα ἂν αὑτῷ 

ὑπέλιπε᾽ βούλονται γὰρ πάντες ὑπὸ τῶν παίδων 9ὲε- 
ραπεύεσϑαι ἔχοντες χρήματα μᾶλλον ἢ ἐκείνων δεῖσϑαι 

ἀποροῦντες. 

Νῦν τοίνυν εἰ δημεύδαιτε τὰ τοῦ Τιμοϑέου. --- ὃ 

μὴ γένοιτο. εἶ μή τι μέλλει μέγα ἀγαϑὸν ἔσεσϑαι τῇ 

πόλει ---. ἐλάττω δ᾽ εἰ ἐξ αὐτῶν λάβοιτ᾽ ἢ ἐκ τῶν 
᾿ἀριστοφάνους γεγένηται. τούτου ἕνεκα {ἂν ἠξιοῦτε 

τοὺς ἀναγκαίους τοὺς ἐχείνου τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἀπο- 

λέσαι; ἀλλ᾽ οὐκ εἰκός. ὦ ἄνδρες δικασταί" ὁ γὰρ Κό- 

νῶνος ϑάνατος καὶ αἱ διαϑῆκαι, ἃς διέϑετο ἐν Κύπρῳ, 

σαφῶς ἐδήλωσαν ὅτι πολλοστὸν μέρος ἦν τὰ χρήματα 
ὧν ὑμεῖς προσεδοκᾶτε" τῇ μὲν γὰρ ᾿4ϑηνᾷ καϑιέρωσεν 
εἷς ἀναθήματα καὶ τῷ ᾿ΑΔπόλλωνι εἷς Ζ)ελφοὺς πεντα- 

κισχιλίους στατῆρας" τῷ δὲ ἀδελφιδῷ τῷ ἑαυτοῦ. ὃς 
ἐφύλαττεν αὐτῷ καὶ ἐταμίεξυε πάντα τὰ ἐν Κύπρῳ. 
ἔδωκεν ὡς μυρίας δραχμάς. τῷ δὲ ἀδελφῷ τρία τά- 

λαντα᾽ τὰ δὲ λοιπὰ τῷ ὑεῖ κατέλιπε, τάλαντα ἕπτα- 

καίδεκα. τούτων δὲ κεφάλαιον γίγνεται περὶ τετταρά- 
κοντα τάλαντα. καὶ οὐδενὶ οἷόν τε εἰπεῖν ὅτι διηρ- 
πάσϑη ἢ ὡς οὐ δικαίως ἀπεφάνθϑη" αὐτὸς γὰρ ἐν τῇ 

νόσῳ ὧν εὖ φρονῶν διέϑετο. Καί μοι χάλει τούτων 
μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 
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᾿Δλλὰ μὴν ὁστισοῦν. ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὶν ἀμ- 
, φότερα δῆλα γενέσθαι. πολλοστὸν μέρος τὰ Νικοφή- 

μου τῶν Κόνωνος χρημάτων φήϑη ἂν εἶναι. ᾿Ἄριστο- 
φάνης τοίνυν γῆν μὲν καὶ οἰκίαν ἐκτήσατο πλεῖν 

ἢ πέντε ταλάντων. κατεχορήγησε δὲ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ 
τοῦ πατρὸς πεντακισχιλίας δραχμάς. τριηραρχῶν δὲ 
ἀνήλωσεν ὀγδοήκοντα μνᾶς. εἰσενήνεκται δὲ ὑπὲρ 
ἀμφοτέρων οὐκ ἔλαττον μνῶν τετταράκοντα. εἰς δὲ 

τὸν ἐπὶ Σικελίας πλοῦν ἀνήλωσεν ἑἕκατὸν μνᾶς. 
εἷς δὲ τὸν ἀπόστολον τῶν τριήρων. ὅτε οἱ Κύπριοι 

ἦλθον καὶ ἔδοτε αὐτοῖς τὰς δέχα ναῦς. καὶ τῶν πελ- 
ταστῶν τὴν μίσϑωσιν καὶ τῶν ὅπλων τὴν ὠνὴν πα- 

θέσχε τρισμυρίας δραχμάς. καὶ τούτων κεφάλαιον 

πάντων γίγνεται μικροῦ λείποντος πεντεκαίδεκα τά- 

λαντα. ὥστε οὐκ ἂν εἰκότως ἡμᾶς αἰτιάσαισϑ᾽ε. 
9 Ἁ “ ἡ - ε , 

ἐπεὶ τῶν Κόνωνος. τῶν ὁμολογουμένων δικαίως 

ἀποφανϑῆναν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐχείνου. πολλαπλασίων δὸο- 
χούντων πλεῖν ἢ τρίτον μέρος φαίνεται τὰ Ἂἄριστο- 

φάνους. καὶ οὐ προσλογιξζόμεϑα ὅσα αὐτὸς ἐν Κύ- 
πρῷ ἔσχε Νικόφημος. οὔσης αὐτῷ ἐκεῖ γυναικὸ ὶ ρῳ ἔσχ φημος, οὔσης αὐτᾷ γ ς καὶ 
ϑυγατρός. 

᾿Εγὼ μὲν φοὖὐνΣ οὐκ ἀξιῶ. ὦ ἄνδρες δικασταί. 

οὕτω πολλὰ καὶ μεγάλα τεκμήρια παρασχομένους ἡμᾶς 

ἀπολέσϑαι ἀδίκως. ἀκήκοα γὰρ ἔγωγε καὶ τοῦ πατρὸς 

καὶ ἄλλων πρεσβυτέρων. ὅτι οὐ νῦν μόνον ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ πολλῶν ἐψεύσϑητε τῆς οὐ- 
σίας. οἱ ζῶντες μὲν πλουτεῖν ἐδόχουν, ἀποϑανόντες 

ὃὲ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν τὴν ὑμετέραν ἐφάνησαν. 
αὐτίκα ᾿Ισχομάχῳ. ἕως ἔζη. πάντες ᾧοντο εἶναι πλεῖν χομαχῷ. ἑῶὼς ὅς). “ας: 
ἢ ἑβδομήκοντα τάλαντα, ὡς ἐγὼ ἀκούω ἐνειμάσϑην 
δὲ τὼ ὑεῖ οὐδὲ δέκα τάλαντα ἑχάτερος ἀποθανόντος. 
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Στεφάνῳ δὲ τῷ Θάλλου ἐλέγετο εἶναι πλεῖν ἢ πεν- 
τήκοντα τάλαντα, ἀποθανόντος δ᾽ ἣ οὐσίὰ ἐφάνη 

περὶ ἕνδεκα τάλαντα. ὃ τοίνυν Νικίου οἶκος προσε- 
δοκᾶτο εἶναν οὐκ ἔλαττον ἢ ἕχατὸν ταλάντων, καὶ 
τούτων τὰ πολλὰ ἔνδον [ἦν] Νικήρατος δὲ ὅτ᾽ ἀπέ- 

ϑνῃόχεν,. ἀργύριον μὲν ἢ χρυσίον οὐδ᾽ αὐτὸς ἔφη 

καταλείπειν οὐδέν, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν ἣν κατέλιπε τῷ 

ὑεῖ, οὐ πλείονος ἀξία ἐστὶν ἢ τεττάρων καὶ δέκα τα- 
λάντων. ἔπειτ᾽ οἴομαι ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι ᾿4λκιβιάδης 

τέτταρα ἢ πέντε ἔτη ἐφεξῆς ἐστρατήγει ἐπικρατῶν καὶ 

νενικηκὼς “ακεδαιμονίους, καὶ διπλάσια ἐκείνῳ ἠξίουν 

αἷ πόλεις διδόναι ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν στρατηγῶν. ὥστ᾽ 

ᾧοντο εἶναί τινὲς αὐτῷ πλεῖν ἢ ἑκατὸν τάλαντα. ὃ 
δ᾽ ἀποθανὼν ἐδήλωσεν ὅτι οὐκ ἀληϑῆ ταῦτα ἦν᾽" 
ἐλάττω γὰρ οὐσίαν κατέλιπε τοῖς παισὶν ἢ αὐτὸς 
παρὰ τῶν ἐπιτροπευσάντων παρέλαβεν. Καλλίας τοί- 
νυν ὁ ᾿ππονίκου., ὅτε νεωστὶ ἐτεϑνήκει ὁ πατήρ. πλεῖ- 

στα τῶν Ἑλλήνων ἐδόκει κεχτῆσϑαι, καὶ ὥς φασι. 

διακοσίων ταλάντων ἐτιμήσατο {τὰ αὑτοῦ ὁ πάππος, 

τὸ δὲ τούτου νῦν τίμημα οὐδὲ δυοῖν ταλάντοιν ἐστί. 

Κλεοφῶντα δὲ πάντες ἴστε, ὅτι πολλὰ ἔτη διεχείρισε 

τὰ τῆς πόλεως πάντα καὶ προσεδοκᾶτο πάνυ πολλὰ 
ἐκ τῆς ἀρχῆς ἔχειν. ἀποθανόντος δ᾽ αὐτοῦ οὐδαμοῦ 
δῆλα τὰ χρήματα. ἀλλὰ καὶ οἱ προσήκοντες καὶ οἱ 

κηδεσταί. παρ᾽ οἷς κατέλιπεν {ἄν», ὁμολογουμένως 
πένητές εἶσι. φαινόμεϑα (οὖν καὶ τῶν ἀρχαιοπλού- 

τῶν πολὺ ἐψευσμένοι καὶ τῶν νεωστὶ ἐν δόξῃ γεγε- 

νημένων. αἴτιον δέ μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι ῥᾳδίως τινὲς 
τολμῶσι λέγειν ὡς ὁ δεῖνα ἔχει τάλαντα πολλὰ ἐκ τῆς 

ἀρχῆς. καὶ ὅσα μὲν περὶ τεϑνεώτων λέγουσιν. οὐ 

πάνυ ϑαυμάξω (οὐ γὰρ ὑπό γε ἐκείνων ἐξελεγχϑεῖεν 
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ἄν). ἀλλ᾽ ὅσα ξώντων ἐπιχειροῦσι καταψεύδεσθαι. 
αὐτοὶ γὰρ ἔναγχος ἠκούετε ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ, ὡς ΔΙιότι- ὅ0 
μος ἔχοι τάλαντα τετταράκοντα πλείω (ἢ) ὅσα αὐτὸς 

ὡμολόγει παρὰ τῶν ναυχλήρων καὶ ἐμπόρων" καὶ 
ταῦτα. ἐπειδὴ ἦλϑεν. ἐκείνου ἀπογράφοντος καὶ χα- 
λεπῶς φέροντος ὅτι ἀπὼν διεβάλλετο, οὐδεὶς ἐξήλεγξε, 
δεομένης μὲν τῆς πόλεως χρημάτων. ἐϑέλοντος δὲ 

ἐχείνου λογίέσασϑαι. ἐνθυμεῖσϑε τοίνυν οἷον ἂν ἐγέ- 
νετο. εἶ 4ϑηναίων ἁπάντων ἀκηκοότων ὅτι τετταρά- 

κοντὰ τάλαντα ἔχοι Ζιιότιμος. εἶτα ἔπαϑέ τι πρὶν 
καταπλεῦσαι δεῦρο. εἶτα οἱ προσήκοντες ἂν αὐτοῦ 

ἐν κινδύνῳ ἦσαν τῷ μεγίστῳ, εἰ ἔδει αὐτοὺς πρὸς 
τοσαύτην διαβολὴν ἀπολογεῖσϑαι. μὴ εἰδότας μηδὲν 

τῶν πεπραγμένων. αἴτιον οὖν εἶσι καὶ ὑμῖν πολλῶν 

ἤδη ψευσϑῆναι καὶ ἤδη ἀδίκως γέ τινας ἀπολέσϑαι 
οἱ ῥᾳδίως τολμῶντες ψεύδεσθαν καὶ συκοφαντεῖν 
ἀνθρώπους ἐπιϑυμοῦντες. 

Ὅτι μὲν οὖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ τοιαῦτα 
ἐγίγνετο. ῥάδιον γνῶναι" φασὶ δὲ καὶ τοὺς ἀρίστους 
καὶ σοφωτάτους μάλιστα ἐϑέλειν μεταγιγνώσκειν. εἶ 

οὖν δοχοῦμεν εἰκότα λέγειν καὶ ἱκανὰ τεκμήρια παρέ- 
χεσϑαι. ὦ ἄνδρες δικασταί, πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ 
ἐλεήσατε ὡς ἡμεῖς τῆς μὲν διαβολῆς οὕτω μεγάλης 

οὔσης ἀεὶ προσεδοκῶμεν κρατήδειν μετὰ τοῦ ἀληϑοῦς" 
ὑμῶν δὲ μηδενὶ τρόπῳ ἐθελησάντων πεισϑῆναι οὐδ᾽ 
ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας ἐδόκει ἡμῖν εἶναι. ἀλλὰ πρὸς ! 

ϑεῶν Ὀλυμπίων, ὦ ἄνδρες δικασταί, βούλεσϑε ἡμᾶς 
δικαίως σῶσαι μᾶλλον ἢ ἀδίκως ἀπολέσαι. καὶ πιστεύ- 
ἐτὲ τούτοις ἀληϑῆ λέγειν. οἱ ἂν καὶ σιωπῶντες ἐν 

ἅπαντι τῷ βίῳ παρέχωσι σώφρονας σφᾶς αὐτοὺς καὶ 

δικαίουο. 
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“ψου εἷς τὸν ἔχπλουν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄλλοϑεν 

1606 ΛΥΣΙΟῪ θε: 19 

Ν ᾿ ἐν. δεγίῳ - - Ν ἘΑΚΚΕῚ Περὶ μὲν οὖν αὐτῆς τῆς γραφῆς. καὶ ᾧ τρόπῳ 
-« ’ Ὁ ν᾽ κηδεσταὶ ἡμῖν ἐγένοντο. καὶ ὅτι οὐκ ἐξήρκει τὰ ἐκεί- 

προσεδα- 
, . ΄ ᾿ ΄ λ ἐπ λιν ᾿ ᾽ νείδσατο] ἀκηκόατε καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν: περὶ ὃ 

ἐμαυτοῦ βραχέα βούλομαι ὑμῖν εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ἔτη 
γεγονὼς ἤδη τριάκοντα οὔτε τῷ πατρὶ οὐδὲν πώποτε 

ἀντεῖπον. οὔτε τῶν πολιτῶν οὐδείς μοι ἐνεχάλεσεν, 
ἐγγύς τε οἰκῶν τῆς ἀγορᾶς οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ 
οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ ὥφϑην οὐδεπώποτε, πρὶν ταύ- 

την τὴν συμφορὰν γενέσϑαι. περὶ μὲν οὖν ἐμαυτοῦ 
τοσαῦτα λέγω. περὶ δὲ τοῦ πατρός. ἐπειδὴ ὥσπερ 
ἀδικοῦντος αἱ κατηγορίαι γεγένηνται, συγγνώμην ἔχετε, 

ἐὰν λέγω ἃ ἀνήλωσεν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἷς τοὺς φί- 

λους οὐ γὰρ φιλοτιμίας ἕνεκα ἀλλὰ τεχμήριον ποιού- 

μενος ὅτι οὐ τοῦ αὐτοῦ ἐστιν ἀνδρὸς ἄνευ ἀνάγκης 

τὲ πολλὰ ἀναλίσκειν καὶ μετὰ κινδύνου τοῦ μεγίστου 
ἐπιϑυμῆσαι ἔχειν τι τῶν κοινῶν. εἰσὶ δέ τινὲς οἱ 

προαναλίδκοντες μόνου τούτου ἕνεκα ἵνα ἄρχειν ὑφ᾽ 

ὑμῶν ἀξιωϑέντες διπλάσια κομίσωνται. ὁ τοίνυν ἐμὸς 
πατὴρ ἄρχειν μὲν οὐδεπώποτε ἐπεθύμησε, τὰς. δὲ χο- 

ρηγίας ἁπάσας κεχορήγηκε. τετριηράρχηκε δὲ ἑπτάκις. 

εἰσφορὰς δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας εἰσενήνοχεν. ἵνα δὲ 

εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς, καὶ καϑ' ἑκάστην ἀναγνώσεται. 

(ΛΗΙΤΟΥΡΓΊΑΙ.Ν 

᾿κούετε, ὦ ἄνδρες δικασταί. τὸ πλῆϑος. πεντή- 
Ἂ νὴ Ψ Ἁ Ο ς Ἁ Ἁ -" "4 κοντὰ γὰρ ἔτη ἐστὶν ὅσα ὁ πατὴρ καὶ τοῖς χρήμασι 

᾿ " ἤ - “ἥ 9 , 9 ᾿ ἀν Ι͂ 
καὶ τῷ σώματι τῇ πόλει ἑλητούργει. ἕν οὖν τοσοὐύτῷ 

4 4 4 “ 

Ὶ -- -« “ ν᾽ 

χρόνῳ δοκοῦντά τι ἐξ ἀρχῆς ἔχειν οὐδεμίαν εἰκὸς 

δαπάνην πεφευγέναι. ὅμως δὲ καὶ μάρτυρας ὑμῖν 

παρέξομαι. 
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

Τούτων συμπάντων κεφάλαιόν ἐστιν ἐννέα τάλαντα 
καὶ δισχίλιαι δραχμαί. ἔτι τοίνυν καὶ ἰδίᾳ τισὶ τῶν 

πολιτῶν ἀποροῦσι συνεξέδωχε ϑυγατέρας καὶ ἀδελφάᾶς, 

τοὺς δ᾽ ἐλύσατο ἐκ τῶν πολεμίων. τοῖς δ᾽ εἰς ταφὴν 

παρεῖχεν ἀργύριον. καὶ ταῦτ᾽ ἐποίει ἡγούμενος εἶναι 

ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ὠφελεῖν τοὺς φίλους, καὶ εἰ μηδεὶς 

μέλλοι εἴσεσϑαι" νῦν δὲ πρέπον ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ἀκοῦσαί 

μου. Καί μοι κάλει τὸν καὶ τόν. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τῶν μὲν οὖν μαρτύρων ἀκηκόατε᾽ ἐνθυμεῖσθε δὲ 
δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν χρόνον δύναιτ᾽ ἄν τις πλάσασϑαι 
τὸν τρόπον τὸν αὑτοῦ, ἐν ἑβδομήκοντα δὲ ἔτεσιν οὐδ᾽ 
ἂν εἷς λάϑοι πονηρὸς ὥν. τῷ τοίνυν πατρὶ τῷ ἐμῷ 

ὄλλα μὲν ἄν τις ἔχοι ἐπικαλέδσαι ἴσως. εἰς χρήματα δὲ 

οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν ἐτόλμησε πώποτε. οὔχουν 

ἄξιον τοῖς τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον 

ἢ τοῖς ἔργοις, ἃ ἐπράχϑη ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ, καὶ τῷ 
χρόνῳ, ὃν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληϑοῦς 
ψομίσατε. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοιοῦτος. οὐκ ἂν ἐκ πολλῶν 
ὀλίγα κατέλιπεν, ἐπεὶ εἰ νῦν γε ἐξαπατηϑείητε ὑπὸ 

τούτων καὶ δημεύσαιϑ᾽ ἡμῶν τὴν οὐσίαν. οὐδὲ δύο 

τάλαντα λάβοιτ᾽ ἄν. ὥστε οὐ μόνον πρὸς δόξαν ἀλλὰ 
καὶ εἷς χρημάτων λόγον λυσιτελεῖ μᾶλλον ὑμῖν ἀπο- 

ψηφίσασϑαι" πολὺ γὰρ πλείω ὠφεληϑήσεσϑ'. ἐὰν ἡμεῖς 

ἔχωμεν. σκοπεῖτε δὲ ἔκ τοῦ παρεληλυϑότος χρόνου, 
ὅσα φαίνεται ἀνηλωμένα εἰς τὴν πόλιν" καὶ νῦν ἀπὸ τῶν 

ὑπολοίπων τριηραρχῶ μὲν ἐγώ. τριηραρχῶν δὲ ὁ πατὴρ 

ἀπέϑανεν., πειράσομαι δ᾽, ὥσπερ καὶ ἐκεῖνον ἑώρων. 

ὀλίγα κατὰ μικρὸν παρασκευάσασϑαν εἰς τὰς κοινὰς 
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ὠφελείας" ὥστε τῷ γ᾽ ἔργῳ πάλαι {τῆς πόλεως ταῦτ᾽ 

ἐστι. καὶ οὐκ ἐγὼ ἀφῃρημένος ἀδικεῖσϑαν οἴήσομαι. 
ὑμῖν δὲ πλείους οὕτως αἱ ὠφέλειαι ἢ εἰ δημεύσαιτε. 

πρὸς δὲ τούτοις ἄξιον ἐνθυμηϑῆναν οἵαν φύσιν εἶχεν 
ὁ πατήρ. ὅσα γὰρ ἔξω τῶν ἀναγκαίων ἐπεϑύμησεν 
ἀναλίδκειν πάντα φανήσεται τοιαῦτα ὅϑεν καὶ τῇ πό- 

λει τιμὴ ἔμελλεν ἔσεσϑαι. αὐτίκα ὅτε ἵππευεν, οὐ μό- 
νον ἵππους ἐχτήσατο λαμπροὺς ἀλλὰ καὶ ἀϑληταῖς 

ἐνίκησεν ᾿Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ, ὥστε τὴν πόλιν μά" 

ναν καὶ αὐτὸν ἀτεφανθ τως δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ 

ἄνδρες δικασταί. καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων μεμνη- 

ΩΝ ἁπάντων τῶν εἰρημένων βοηϑεῖν ἡμῖν καὶ μὴ 

περιιδεῖν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀναιρεθέντας. καὶ ταῦτα 

ποιοῦντες τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε καὶ ὑμῖν αὐτοῖς τὰ 

συμφέροντα. 

20, 

ΙΤΡῈΡ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ͂. 

Οὔ μοι δοκεῖ χρῆναν ὀργίξεσϑαι ὑμᾶς τῷ ὀνόματι 

τῷ τῶν τετρακοσίων, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις ἐνίων. οἱ μὲν 
γὰρ ἐπιβουλεύσαντες [ἦσαν] αὐτῶν. οἱ δ᾽ ἵνα μήτε 
τὴν πόλιν μηθὲν κακὸν ἐργάδσαιντο μήϑ᾽ ὑμῶν μηδένα, 
ἀλλ᾽ εὖνοι ὄντες εἰσῆλθον εἷς τὸ βουλευτήριον, ὧν εἷς 

ὧν οὑτοσὶ τυγχάνει Πολύστρατος. οὗτος γὰρ ἡἠρέϑη 

μὲν ὑπὸ τῶν φυλετῶν ὡς χρηστὸς ὧν ἀνὴρ καὶ περὶ 

τοὺς δημότας καὶ περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον" κατη- 
γοροῦσι δὲ αὐτοῦ ὡς οὐκ εὔνους ἦν τῷ πλήϑει τῷ 
ὑμετέρῳ. αἱρεϑεὶς ὑπὸ τῶν φυλετῶν, οἱ ἄριστ᾽ (ἂν. 
διαγνοῖεν περὶ σφῶν αὐτῶν ὁποῖοί τινές εἶσιν. οὗτος 
δὲ τίνος ἂν ἕνεκα ὀλιγαρχίας ἐπεϑύμηδε; πότερον ὡς 
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ἡλικίαν εἶχε λέγων τι διαπράττεσθαι παρ᾽ ὑμῖν. ἢ 
τῷ σώματι πιστεύων, ἵνα ὑβρίζοι εἷς τῶν ὑμετέρων 

᾿φινά; ἀλλ᾽ ὁρᾶτε αὐτοῦ τὴν ἡλικίαν, ἡ καὶ τοὺς 

ἄλλους ἱκανός ἐστιν ἀποτρέπειν τούτων. ὅστις μὲν 

οὖν ἄτιμος ὥν, κακόν τι ἐργασάμενος ἐν τῷ πρόσϑεν 

χρόνῳ, ἕτέρας πολιτείας ἐπεθύμησε, διὰ τὰ πρόσϑεν 
ἁμαρτήματα αὑτοῦ ἕνεκ᾽ ἂν ἔπραττε" τούτῳ δὲ τοιοῦ- 
τον οὐδὲν ἡμάρτητο, ὥστε αὑτοῦ ἕνεκα μισεῖν τὸ 

πλῆϑος τὸ ὑμέτερον. ἢ τῶν παίδων. ὁ μὲν γὰρ ἐν 

Σικελίᾳ ἦν, οἱ δ᾽ ἐν Βοιωτοῖς" ὥστε μηδὲ τούτων 
ἕνεκα ἑτέρας πολιτείας ἐπιϑυμῆσαι [διὰ τὰ πρόσϑεν 
ἁμαρτήματα]. καὶ κατηγοροῦσι μὲν αὐτοῦ ὡς πολλὰς 

ἀρχὰς ἦρξεν, ἀποδεῖξαι δὲ οὐδεὶς οἷός τέ ἐστιν ὡς οὐ 

καλῶς ἦρξεν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι οὐ τούτους ἀδικεῖν ἐν 

τοῖς πράγμασιν ἐκείνοις, ἀλλ᾽ εἴ τις ὀλίγας ἄρξας 

ἀρχὰς μὴ τὰ ἄριστα ἦρξε τῇ πόλει. οὐ γὰρ οἱ καλῶς 
ἄρχοντες προὐδίδοσαν τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ οἱ μὴ δικαίως. 

οὗτος δὲ πρῶτον μὲν ἄρξας ἐν Ἰὡρωπῷ οὔτε προέδωκε 

χαὶ ἑτέραν πολιτείαν κατέστησε, τῶν ἄλλων ἁπάντων. 

ὅσοι ἦρχον, καταπροδόντων τὰ πράγματα. οἱ δ᾽ οὐχ 
ὑπέμειναν. καταγνόντες σφῶν αὐτῶν ἀδικεῖν" ὁ δὲ 
ἡγούμενος μηδὲν ἠδικηκέναι δίκην δίδωσι. καὶ τοὺς 
μὲν ἀδικοῦντας οἱ κατήγοροι ἐκκλέπτουσιν. ἀργύριον 

λαμβάνοντες" παρ᾽ ὧν δ᾽ ἂν μὴ κερδαίνωσιν, ἀδικοῦν- 

τας ἀποφαίνουσι. καὶ ὁμοίας τὰς κατηγορίας ποιοῦν- 

ται τῶν τε εἰπόντων γνώμην τινὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ 

τῶν μή. οὗτος δὲ οὐδὲ γνώμην οὐδεμίαν εἶπε περὶ 
τοῦ ὑμετέρου πλήϑους. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι ἀξίους εἶναι 

τούτους μηδὲν πάδχειν ὑφ᾽ ὑμῶν καχόν. εἰ ὑμῖν μὲν 

εὖνον ἦσαν. ἐκείνοις δὲ (οὐχ ἀπηχϑάνοντο. τῶν 
γὰρ λεγόντων ἐναντία ἐχείνοις οἱ μὲν ἔφευγον οἱ δὲ 
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ἀπέϑνῃσκον., ὥστ᾽ εἴ τις καὶ ἐβούλετο ἐναντιοῦσϑαι 

ὑπὲρ ὑμῶν. τὸ δέος καὶ ὁ φόβος τῶν πεπονθότων 

ἀπέτρεπε πάντας. [ὥστε οἱ πολλοὶ πάντα ἐγίγνωσκον 

αὐτῶν" τοὺς μὲν γὰρ ἐξήλαυνον αὐτῶν. τοὺς δὲ ἀπε- 

κτίννυσαν.] οἱ δὲ ἐκείνων ἔμελλον ἀκροᾶσϑαν καὶ 

μηδὲν ἐπιβουλεύειν μηδὲ ἐξαγγέλλειν, τούτους ἂν καϑ- 
’ὔ 4 3 “ι ιν ’ μ᾿ δ »" ς ίσταντο0υ ὥστε οὐκ ἂν ῥαδίως μετέστη ἂν ὑμῖν ἡ 

πολιτεία. οὔκουν δίκαιοί εἶσιν. ὧν ὑμῖν εὖνοι ἦσαν, 
τούτων δίκην διδόναι. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι. εἶ 

» “Σ΄ Α Ἂ -“» Ἂ 6 ; Ἁ Ἁ ἌΥλο ὡς 

τοῖς εἰποῦσι περὶ τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον μὴ τὰ ἄρι- 

στα ὃ μηδὲν εἰπὼν ταὐτὰ πείσεται. καὶ ἐν μὲν ἐβδο- 
, ᾽ 5 δὶ ΠΗ 5.“ μλδν τὶ δ. τς οϑ ΑΙ τ μήκοντα ἔτεσιν οὐδὲν ἐξήμαρτεν εἰς ὑμᾶς, ἐν ὀκτὼ ὃ 

ἡμέραις; καὶ οἱ μὲν τὸν βίον ἅπαντα πονηροὶ ὄντες 
Α 9 Ὡ ’ὔ φ κ 

χρηστοὶ ἐν τῷ λογιστηρίῳ γεγένηνται, πείσαντες τοὺς 

κατηγόρους. οἱ δ᾽ ἀεὶ ὑμῖν χρηστοὶ ἧσαν, οὗτοι πονη- 

οοί; Καίτοι ἔν γὲ ταῖς πρότερον κατηγορίαις τά τε 

ἄλλα κατηγόρησαν ψευδῆ τοῦ πατρός. καὶ συγγενῆ 

Φρύνιχον αὐτοῦ εἴἶναν ἔφησαν. καίτοι εἴ τις βούλεται. 

ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ μαρτυρησάτω ὡς ἀναγκαῖον ὄντα | 
»} δ Α - ῇ 3 Ἁ ᾿ 

Φρυνίχῳ. ἀλλὰ γὰρ ψευδῇ κατηγόρουν. ἀλλὰ μὴν 
ἌΝ ΑΝ ΡΣ 3 5.1 ΤῸ ΘΕ ᾿ ᾿ 2 ἢ ᾿Ξ 

οὐδ᾽ ἐκ παιδείας φίλος ἣν αὐτῷ" ὁ μὲν γὰρ ἐν ἀγρῷ 
’ Ἵ δὰ “ Ν ν 3 “- » 2 πένης ὧν ἐποίμαινεν, ὃ δὲ πατὴρ ἐν τῷ ἄστει ἐπαι- 

͵ ΝΥ ἘΡΡΏΜΑ, ΤΥ ΠῚ 3. τς ᾿ 9 ͵ - δεύετο. καὶ ἐπειδὴ ἀνὴρ ἐγένετο. ὃ μὲν ἐγεώργει. ὃ 

δ᾽ ἐλθὼν εἰς τὸ ἄστυ ἐσυκοφάντει. ὥστε μηδὲν ὁμολο- 

γεῖν τῷ τρόπῳ τῷ ἀλλήλων. καὶ ὅτ᾽ ἐξέτινε τῷ δη- 
μοσίῳ. οὐκ εἰσήνεγκεν αὐτῷ τὸ ἀργύριον" καίτοι ἐν 

τοῖς τοιούτοις μάλιστα δηλοῦσιν οἱ ἂν φίλοι ὦσιν. εἶ 

δ᾽ ἦν δημότης. οὐ δίκαιος διὰ τοῦτο βλάπτεσϑαί ἐστιν 
ἐφ , - Α Α ἰψ »“ 9 - [κέ - - ὁ πατήρ. εἰ μὴ καὶ ὑμεῖς ἀδικεῖτε, ὅτι ὑμῶν ἐστι 

πολίτης. Πῶς δ᾽ ἄν {τις γένοιτο δημοτικώτερος, ἢἣ 

ὅστις ὑμῶν ψηφισαμένων πεντακισχιλίοις παραδοῦναι 
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τὰ πράγματα καταλογεὺς ὧν ἐνακισχιλίους κατέλεξεν. 
ΡΜ Ἁ 3 -»"ΣὟ 7 “᾿ « « »] . ΠΝ ὦ 

ἵνα μηδεὶς αὐτῷ διάφορος εἴη τῶν δημοτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα 

τὸν μὲν βουλόμενον γράφοι, εἰ δὲ τῷ μὴ οἱόν τ᾽ εἴη. 

χαρίζοιτο. καίτοι οὐχ οἱ ἂν πλείους τοὺς πολίτας 

ποιῶσιν. οὗτοι καταλύουσι τὸν δῆμον. ἀλλ᾽ οἱ ἂν ἐκ 

πλειόνων ἐλάττους. οὗτος δὲ οὔτε ὀμόσαι ἤϑελεν οὔτε 

καταλέγειν. ἀλλ᾽ αὐτὸν ἠνάγκαζον. ἐπιβολὰς ἐπιβάλ- 

λοντες καὶ ξημιοῦντες" ἐπεὶ δὲ ἠναγκάσϑη καὶ ὥμοδε 
4 δῇ 9 Ἁ 6 ’ ἢ . Ἁ 7 

τὸν ὅρκον, ὀχτὼ ἡμέρας εἰσελθὼν εἰς τὸ βαρ ευτήσων 

ἐξέπλει, εἰς π᾿. καὶ ἐδόκει ἐκεῖ τρῖι ψυχὴν οὐ 

πονηρὸς εἶναι ἐν ταῖς ναυμαχίαις. καὶ τετρωμένος 

δεῦρ᾽ ἦλϑε. καὶ ἤδη μετεπεπτώκει τὰ πράγματα. καὶ 

οὗτος μὲν οὔτ᾽ εἰπὼν γνώμην οὐδεμίαν. οὔτε πλέον 
τ Ἁ ἰν - 9 Α - Α 7ὔ 5 ᾽ 

ὀκτὼ ἡμερῶν ἐλϑὼν εἰς τὸ βουλευτήριον ὦφλε χρή- 

ματα τοσαῦτα τῶν δ᾽ εἰπόντων ὑμῖν τἀναντία καὶ 

διὰ τέλους ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ὄντων πολλοὶ ἀποπε- 
͵ Ἁ 2 δῶν 7 ’ ΣῊ ΑΝ, ΜΕΥ ΡῈ 

φεύγασι. καὶ οὐ φϑονῶν τούτοις λέγω. ἀλλ ἡμᾶς 
3 Ύ- ς » Ν - 9 » 3 ’ »ΑΞΑΝ 
ἐλεῶν" οἱ μὲν γὰρ δοχοῦντες ἀδικεῖν ἐξητημένοι εἰσὶν 

ὑπὸ τῶν ὑμῖν προϑύμων ἐν τοῖς πράγμασι γενομέ- 

ψων. οἱ δ᾽ ἠδικηκότες ἐκπριάμενοι τοὺς κατηγόρους 
3 3 1 ᾿] » -ὕ΄ἡ “1 5 τ “Αι ἢ , 

οὐ δ᾽ ἔδοξαν ἀδικεῖν. πῶς ἂν οὖν οὐκ ὃν δεινὰ πά- 

σχοιμεν; καὶ κατηγοροῦσι μὲν τῶν τετρακοσίων. ὅτι 

ἧσαν κακοί καίτοι ὑμεῖς αὐτοὶ πεισϑέντες ὑπὸ τού- 

τῶν παρέδοτε τοῖς πεντακισχιλίοις. καὶ εἰ αὐτοὶ τοσοῦ- 

τοι ὄντες ἐπείσϑητε, ἕνα ἕκαστον τῶν τετρακοσίων οὐ 

χρῆν πεισϑῆναι; ἀλλ᾽ οὐχ οὗτοι ἀδικοῦσιν, ἀλλ᾽ οἵ 
ὑμᾶς ἐξηπάτων καὶ κακῶς ἐποίουν. οὗτος δ᾽ ἐν πολ- 

- » [Ξ » ν᾿ -ο λ ἰμἱ Ἵ ’ ’’ 

λοῖς δηλοῖ ὑμῖν (εὐνοῶν καὶΣ ὅτι. εἴ πέρ τι νεωτερί- 
5 ΄ 5 Ἁ 'Ξ , - »} ὔ ν᾿ 

ξευν ἐβούλετο εἰς τὸ ὑμέτερον πλῆϑος. οὐκ ἄν ποτ 

ἐν ὀκτὼ ἡμέραις, εἰσελϑὼν εἰς τὸ βουλευτήριον, ᾧχετο 

ἐχπλέων. ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι κερδαίνειν ἐπιϑυμῶν 
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ἐξέπλευσεν, ὥσπερ ἕνιον ἥρπαζον καὶ ἔφερον. οὐδεὶς 
τοίνυν ἂν εἴποι ὁτιοῦν ὡς τῶν ὑμετέρων ἔχει. ἀλλὰ 
πάντα μᾶλλον κατηγοροῦσιν ἢ εἰς τὴν ἀρχήν. καὶ οἱ 
κατήγοροι τότε μὲν οὐδαμῇ εὖνοι ὄντες ἐφαΐνοντο τῷ 

δήμῳ οὐδὲ ἐβοήϑουν" νῦν δὲ ἡνίκα αὐτὸς ἑαυτῷ εὐ- 
νούστατός ἐστιν ὃ δῆμος. βοηϑοῦσι τῷ μὲν ὀνόματι 

ὑμῖν. τῷ δὲ ἔργῳ σφίσιν αὐτοῖς. καὶ μὴ ϑαυμάξετε. 

ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι τοσαῦτα ὧφλε χρήματα. ἔρη- 
μον γὰρ αὐτὸν λαβόντες [αὐτοῦ τὲ καὶ] ἡμῶν κατη- 

γοροῦντες εἷλον. τῷ μὲν γὰρ οὐδ᾽ εἴ τις εἶχε μαρ- 
τυρίαν., εἶχε μαρτυρεῖν διὰ τὸ δέος τὸ τῶν κατηγόρων. 

τοῖς δὲ καὶ τὰ ψευδῆ δεδοικότες ἐμαρτύρουν. ἦ δεινά 

γ᾽ ἂν πάϑοιμεν, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἶ τοὺς μὲν οὐχ 
οἵους τὲ ὄντας ἐξάρνους εἶναι μὴ οὐ χρήματα ἔχειν 

ὑμῶν. τούτους μὲν ἀφεῖτε ἀνδρὶ ἐξαιτουμένῳ, ἡμῖν δὲ 
αὐτοῖς τὲ προϑύμοις γεγενημένοις περὶ τὸ πλῆϑος τὸ 

ὑμέτερον. καὶ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ὑμᾶς ἠδικηκότος. οὐ 
χαριεῖσϑε. καὶ εἰ μὲν ξένος τις ἐλϑὼν ὑμᾶς ἢ χρή- 
ματα ἤτει ἢ εὐεργέτης ἀναγραφῆναι ἠξίου. ἔδοτε ἂν 

αὐτῷ" ἡμῖν δὲ οὐ δώσετε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπιτίμους ὑμῖν 
γενέσϑαι; εἰ δέ τινὲς κακόνοι ἐγένοντο εἷς τὰ ὑμέτερα 
πράγματα ἢ γνώμην μὴ ἐπιτηδείαν εἶπον, οὐχ οἱ 
ἀπόντες τούτων αἴτιοί εἶσιν, ἐσεὶ καὶ τοὺς παρόντας 
ὑμεῖς ἀπελύσατε. οὐδὲ γὰρ εἴ τις τῶν ἐνθάδε μὴ τὰ 
“ἄριστα λέγων πείϑει ὑμᾶς, οὐχ ὑμεῖς ἐστε αἴτιοι, ἀλλ᾽ 
ὁ ἐξαπατῶν ὑμᾶς. ἐκεῖνοι δὲ σφῶν αὐτῶν προκατα- 
γνόντες ἀδικεῖν οἴχονται. ἵνα μὴ δοῖεν δίκην" καὶ εἴ 
τινες ἄλλοι ἀδικοῦσιν. ἧττον μὲν ἐκείνων. ἀδικοῦσι 

δέ. τὸ δέος αὐτοὺς ποιεῖ τό τε ὑμέτερον καὶ τὸ τῶν 
κατηγόρων μὴ ἐπιδημεῖν ἀλλὰ στρατεύεσϑαι, ἵνα ἢ 

ν} 

ὑμᾶς πραοτέρους ποιῶσιν ἢ τούτους πείϑωσιν. οὗτος 

κ᾿ ἀνὰ, χα ϑμμμμο ἑν ὙἈ μϑμ (ἀκ μνϑδναω δα ὡς οι νεμαμμμμ “ἐμ δι ΜΝ ἾἍΝ 
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δὲ ὑμῖν δίκην δέδωκεν, οὐδὲν ὑμᾶς ἀδικῶν. εὐϑὺς 
μετὰ τὰ πράγματα. ὅτε ὑμεῖς τε μάλιστα ἐμέμνησϑε 

τῶν γενομένων καὶ οὗτος ἐλεγχϑήσεσϑαι ἔμελλε. πι- 
͵ ς »-» Ἁ ς - 3 3 3 » 5 

στεύων αὑτῷ μηδὲν ἡμαρτῆσϑαν ἀλλ΄ ἀγωνιεῖσϑαν εὑ 
- , 5 9 » 

μετὰ τοῦ δικαίου. ὡς δ᾽ ἦν δημοτικός, ἐγὼ ὑμῖν ἀπο- 

δείξω. πρῶτον μὲν γὰρ ὅσων οὐδεμιᾶς στρατείας 
ἀπελείφϑη. ἀλλ᾽ ἐστρατεύετο, ὡς συνειδότες ἂν εἴποιεν 

οἱ δημόται" καὶ ἐξὸν αὐτῷ τὴν οὐσίαν ἀφανῆ κατα- 
στήσαντι μηδὲν ὑμᾶς ὠφελεῖν, εἵλετο μᾶλλον συνει- 

δέναι ὑμᾶς. ἵν᾽, εἰ καὶ βούλοιτο κακὸς εἶναι, μὴ ἐξείη 
αὐτῷ, ἀλλ᾽ εἰσφέροι τὲ τὰς εἰσφορὰς καὶ λῃτουργοίη. 

καὶ ἡμᾶς παρεσκεύασεν, ὡς ἂν τῇ πόλει ὠφελιμώτατοι 
εἴημεν. καὶ ἐμὲ μὲν εἷς Σικελίαν ἐξέπεμψεν, ὑμῖν δ᾽ 
οὐκ ἦν....., ὥστ᾽ εἰδέναι τοὺς ἱππέας, οἷος ἦν τὴν ψυχήν, 

ξἕως τὸ στρατόπεδον σῶν ἦν᾽ ἐπειδὴ δὲ διεφϑάρη καὶ 
ἀνεσώϑην εἷς Κατάνην, ἐλῃζόμην ὁρμώμενος ἐντεῦ- 

ϑὲν χαὶ τοὺς πολεμίους κακῶς ἐποίουν. ὥστε τῇ ϑεῷ 
4 4 

τε τὰς δεκάτας ἐξαιρεϑῆναι πλέον ἢ τριάκοντα μνᾶς 

καὶ τοῖς στρατιώταις εἰς σωτηρίαν. ὅσοι ἐν τοῖς πολε- 

μίοις ἦσαν. καὶ ἐπειδὴ Καταναῖοι ἠνάγκαζον ὃὁπλι- 
τεύειν. ὡπλίτευον καὶ οὐδενὸς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα κιν- 

δύνου ἀπελειπόμην, ὥστ᾽ εἰδέναι ἅπαντας οἷος ἦν τὴν 

ψυχὴν ἱππεύων τε καὶ ὁπλιτεύων. (ὧν ὑμῖν τοὺς 
μάρτυρας παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

᾿Δκηκόατε μὲν τῶν μαρτύρων, ὦ ἄνδρες δικασταί" 

οἷος δ᾽ εἰμὶ περὶ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος, ἐγὼ ὑμῖν ἀπο- 

δείξω. ἀφικομένου γὰρ ἐκεῖσε Συρακοσίου ὅρκιον 
ἔχοντος χαὶ ἑτοίμου ὄντος ὁρχοῦν χαὶ προσιόντος 

πρὸς ἕνα ἕχαστον τῶν ἐκεῖ ὄντων, ἀντεῖπον εὐϑὺς 
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αὐτῷ. χαὶ ἐλθὼν ὡς Τυδέα διηγούμην ταῦτα. καὶ 

σύλλογον ἐποίει. καὶ λόγοι οὐκ ὀλίγοι ἦσαν. ὧν δ᾽ 
οὖν ἐγὼ εἶπον, καλῶ μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Σκχέψασϑε δὴ καὶ τοῦ πατρὸς τὴν ἐπιστολήν. ἣν 
"" - -« ἣ᾿ ’ 7 “-ὖΦ τ ’ 7 

ἔδωκεν ἀποδοῦναι ἐμοί. πότερα τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει 
4 4 ι 

ἀγαϑὰ ἐνῆν ἢ οὔ. τά τὲ γὰρ οἴκεῖα ἐνεγέγραπτο. 
Ἁ “, Δ] «ν Ἵ εἶ ῳ Ο 

καὶ ἔτι. ὅτε χαλῶς ἔχοι τὰ ἐν Σικελίᾳ, ἥκειν. καίτοι 
πο ΣΥΝ , ἣ πο π ΠπΠΠ ν᾿ ἃ 

ταὐτὰ ὑμῖν συνέφερε καὶ τοῖς ἐκεῖ" ὥστ᾽ εἰ μὴ εὔνους 
5 “ 7 Α μκν - 5 327) -» τὶ ’ 

ἣν τῇ πόλει καὶ ὑμῖν. οὐκ ἂν ποτὲ τοιαῦτα ἐπεστελλεν.. 

᾿λλὰ μὴν καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν νεώτατον. οἷος εἰς 
ὑμᾶς ἐστιν. ἐγὼ ἀποδείξω. καταδρομῆς γὰρ γενομένης 

τῶν φυγάδων. (οἷ οὐ μόνον ἐνθάδε ὅ τι οἷοί τ᾽ 

ἧσαν κακὸν εἰργάζοντο. ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τοῦ τείχους 
“ ΚΟΥ Ὁ - 3 , 9 -" "» ε , 
ἔφερον καὶ ἦγον ὑμᾶς, ἐξελάσας ἔκ τῶν ἄλλων ἱππέων 

ἕνα ἀπέκτεινεν. ὧν ὑμῖν αὐτοὺς μάρτυρας τοὺς παρα- 
γενομένους παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Τὸν δὲ πρεσβύτατον ἀδελφὸν αὐτοὶ οἱ συστρα- 

τευόμενοι ἴσασι {καὶ οἵτινες ἐνθάδε ὄντες ἦτε ἐν 

᾿Ελλησπόντῳ., ὥστε νομίζειν μηδενὸς ἥττον᾽ εἶναι ἀν- 
ϑρώπων τὴν ψυχήν. Καί μοι ἀνάβητε δεῦρο. 

«ΜΑΡΤΥΡΕΣ.. 

Πῶς οὖν οὐ χρὴ χάριν παρ᾽ ὑμῶν ἀπολαμβάνειν, 
εἶ τοιοῦτοί ἐσμεν; (ἢ) ὧν μὲν ὁ πατὴρ διαβέβληται 
εἰς ὑμᾶς. δικαίως τούτων δεῖ ἡμᾶς ἕνεκα ἀπολέσϑαι. 

[δι ὧν δὲ πρόϑυμοι εἰς τὴν πόλιν γεγενήμεϑα. μη- 
δεμίαν ὠφέλειαν γενέσϑαι; ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον. ἀλλ᾽ εἶ 
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διὰ τὴν τούτου διαβολὴν δεῖ ἡμᾶς πάσχειν, δίκαιοί 

ἐσμεν διὰ τὴν ἡμετέραν προϑυμίαν τοῦτόν τε σῶσαι 

χαὶ ἡμᾶς. οὐ γὰρ δὴ ἡμεῖς χρημάτων γὲ ἕνεκα. ἵνα 

λάβοιμεν, εὖ ὑμᾶς ἐποιοῦμεν. ἀλλ᾽ ἵνα, εἴ ποτε κίνδυ- 
νὸς εἴη ἡμῖν, ἐξαιτούμενοι παρ᾽ ὑμῶν τὴν ἀξίαν χάριν 

ἀπολάβοιμεν. χρὴ δὲ ὑμᾶς καὶ τῶν ἄλλων ἕνεκα τοι- 

ούτους εἶναι. γιγνώσχοντας ὅτι, ἐάν τις πρόϑυμος εἰς 

ὑμᾶς ἧὄ, οὐ μόνον ἡμᾶς ὠφελήσετε' ἡμῶν μὲν γὰρ καὶ 

πρὶν δεηϑῆναι πεπείρασϑε. οἷοί ἐσμὲν εἷς ὑμᾶς" τοὺς 
δὲ ἄλλους προϑυμοτέρους ποιήσετε. κατ᾽ ἀξίαν χαρι- 

ξόμενοι. ὅσ᾽ ἄν τις ὑμᾶς εὖ ποιῇ. καὶ μηδαμῶς τοῖς 
λέγουσι βεβαιώσητε ] λόγον τὸν πάντων πονηρότα- 

τον" λέγεται γὰρ τοὺς κακῶς πεπονθότας μεμνῆσϑαι 

μᾶλλον ἢ τοὺς εὖ. τίς γὰρ ἔτι ἐϑελήσει χρηστὸς εἶ- 

ναι, εἶ ἡττηϑήδσονται τῶν καχῶς ὑμᾶς ποιούντων οἱ 

εὖ ποιοῦντες: ἔχει δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτως. 
περὶ ἡμῶν γάρ ἐστι ψῆφος ὑμῖν. καὶ οὐ περὶ χρημά- 

τῶν. ἕως μὲν γὰρ εἰρήνη, ἦν ἡμῖν φανερὰ οὐσία, καὶ 
ἦν ὃ πατὴρ ἀγαϑὸς γεωργός ἐπειδὴ δὲ εἰσέβαλον οἱ 
πολέμιοι. πάντων τούτων ἐστερήϑημεν. ὥστε αὐτῶν 

τούτων ἕνεκα πρόϑυμοι ἦμεν εἰς ὑμᾶς. εἰδότες ὅτι 

χρήματα μὲν ἡμῖν οὐκ εἴη πόϑεν ἐκτίδομεν. αὐτοὶ δὲ 
πρόϑυμοι ὄντες εἰς ὑμᾶς ἀξιοῦμεν εὑρίσκεσϑαι χάριν. 

ΠΥ ΩΝΣ, Ἂν ΘΙΡΣ σας 5 , 5. ἢ Ρ χαίτοι ὁρῶμέν γ΄ ὑμᾶς. ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐάν τις 

παῖδας αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος κλαίῃ καὶ ὀλοφύρηται. 

τούς τὲ παῖδας δι’ αὐτὸν εἰ ἀτιμωϑήσονται ἐλεοῦν- 

τας. καὶ ἀφιέντας τὰς τῶν πατέρων ἁμαρτίας διὰ τοὺς 

παῖδας. οὺς οὔπω ἴστε εἴτε ἀγαϑοὶ εἴτε κακοὶ ἡβήδσαντες 

γενήσονται" ἡμᾶς δ᾽ ἴστε ὅτι πρόϑυμοι γεγενήμεϑα 

εἷς ὑμᾶς. καὶ τὸν πατέρα οὐδὲν ἡμαρτηκότα. ὥστε 

πολλῷ δικαιότεροί ἐστε. ὧν πεπείρασϑε. τούτοις χαρί- 

91 
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όασϑαι, ἢ οὺς οὐκ ἴστε ὁποῖοί τινες ἔσονται. πεπόν- 
ϑαμεν δὲ τοὐναντίον τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. οἱ μὲν 
γὰρ ἄλλοι τοὺς παῖδας παραστησάμενοι ἐξαιτοῦνται 

ὑμᾶς. ἡμεῖς δὲ τὸν πατέρα τουτονὶ [καὶ ἡμᾶς} ἐξαι- 
τούμεϑα, μὴ ἡμᾶς ἀντὶ μὲν ἐπιτίμων ἀτίμους ποιήσητε. 

ἀντὶ δὲ πολιτῶν ἀπόλιδας᾽ ἀλλὰ ἐλεήσατε χαὶ τὸν 
πατέρα γέροντα ὄντα καὶ ἡμᾶς. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀδίκως 
ἀπολεῖτε. πῶς ἢ οὗτος ἡμῖν ἡδέως συνέσται ἢ ἡμεῖς 
ἀλλήλοις ἐν τῷ αὐτῷ, ὄντες ὑμῶν τὲ ἀνάξιον καὶ 

τῆς πόλεως; ἀλλ᾽ ὑμῶν δεόμεϑα τρεῖς ὄντες ἐᾶσαι 
ἡμᾶς ἔτι προϑυμοτέρους γενέσϑαι. δεόμεϑα οὖν ὑμῶν 

πρὸς τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν ἕκάστῳ., ὅτῳ μὲν εἶ- 

σὶν ὑεῖς, τούτων ἕνεκα ἐλεῆσαι. ὅστις {δ ἡμῖν ἣλι- 

κιώτης τυγχάνει. διὰ τὸν πατέρα ἐλεήσαντας ἀπο- 

ψηφίσασϑαι" καὶ μὴ ἡμᾶς βουλομένους εὖ ποιεῖν τὴν 
πόλιν ὑμεῖς κωλύσητε. δεινὰ δ᾽ ἂν πάϑοιμεν, εἶ 
ὑπὸ τῶν πολεμίων μὲν ἐσώϑημεν; οὺς εἰχὸς ἦν δια- 
κωλύειν μὴ σῴξεσϑαιν, παρ᾽ ὑμῶν δὲ ΑΉΔΕ εὑρησό- 

ιεϑα τὸ προ νδν, 

21. 

ἈΑἈΠΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΊΑΣ ΑΠΑΡΑΣΗΜΟΣ. 

Περὶ μὲν τῶν κατηγορημένων, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
ἱκανῶς ὑμῖν ἀποδέδεικται" ἀκοῦσαν δὲ καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ὑμᾶς ἀξιῶ. ἵν᾽ ἐπίστησϑε περὶ οἵου τινὸς 
ὄντος ἐμοῦ ψηφιεῖσϑε. ἐγὼ γὰρ ἐδοκιμάσϑην μὲν 

4110] ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, καταστὰς δὲ χορηγὸς τρα- 

γῳδοῖς ἀνήλωσα τριάκοντα μνᾶς καὶ τρίτῳ μηνὶ Θαρ- 

γηλίοις νικήσας ἀνδρικῷ χορῷ δισχιλίας δραχμάς, ἐπὶ 

409] δὲ Γλαυκίππου ἄρχοντος εἷς πυρρυχιστὰς Πανα- 
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ϑηναίοις τοῖς μεγάλοις ὀκτακοσίας. ἔτι .δ᾽ ἀνδράσι ἃ 
χορηγῶν εἰς Ζ!Ιονύσια ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄρχοντος ἐνίκησα, 

καὶ ἀνήλωσα σὺν τῇ τοῦ τρίποδος ἀναϑέσει πεντακι- 
σχιλίας δραχμάς. καὶ ἐπὶ Ζ᾽ιοκλέους Παναϑηναίοιυς [ 409,8 

τοῖς μιχροῖς κυκλίῳ χορῷ τριακοσίας. τὸν δὲ μεταξὺ 

χρόνον ἐτριηράρχουν ἑπτὰ ἔτη. καὶ ἕξ τάλαντα ἀνή- 

λῶδσα. καὶ τοσαύτας δαπάνας δαπανώμενος. καὶ καϑ' 8 

ἡμέραν ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύων καὶ ἀποδημῶν. ὅμως 

εἰσφορὰς τὴν μὲν τριάκοντα μνᾶς τὴν δὲ τετρακιόσ- 
χιλίας δραχμὰς εἰσενήνοχας. ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσα 
ἐπὶ ᾿Ζ4λεξίου ἄρχοντος. εὐθὺς ἐγυμνασιάρχουν εἰς Ϊ 4064 
Προμήϑεια. καὶ ἐνίκων ἀναλώσας δώδεκα μνᾶς. καὶ 4 

᾿ ὕστερον χατέστην χορηγὸς παιδικῷ χορᾷ καὶ ἀνήλωσα 

πλέον ἢ πεντεχαίδεκα μνᾶς. ἐπὶ δὲ Εὐκλείδου ἄρ- [403,5 

χοντος κωμῳδοῖς χορηγῶν Κηφισοδώρῳ ἐνίκων. καὶ 

ἀνήλωσα σὺν τῇ τῆς σχευῆς ἀναθέσει ἑκκαίδεκα μνᾶς. 

καὶ Παναϑηναίοις τοῖς μικροῖς ἐχορήγουν πυρριχι- 

σταῖς ἀγενείοις. καὶ ἀνήλωσα ἑπτὰ μνᾶς. νενίκηκα δὲ ὃ 

τριήρει μὲν ἁμιλλώμενος ἐπὶ Σουνίῳ, ἀναλώσας πεν- 

τεχαίδεκα μνᾶς" χωρὶς δὲ ἀρχιϑεωρίας καὶ ἀρρηφορίας 

καὶ ἄλλα τοιαῦτα. εἷς ἃ ἐμοὶ δεδαπάνητανι πλέον ἢ 
τριάκοντα μναῖ. καὶ τούτων ὧν κατέλεξα. εἰ ἐβουλό- 

μην κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ λῃτουργεῖν, οὐδ᾽ 

ἂν τὸ τέταρτον μέρος ἀνήλωσα. τὸν δὲ χρόνον ὃν ὁ 

ἐτριηράρχουν. ἡ ναῦς ἄριστά μοι ἔπλει παντὸς τοῦ 
στρατοπέδου. τεχμήριον δὲ τούτου ὑμῖν μέγιστον 

ἐρῶ. πρῶτον μὲν γὰρ ᾿᾽4λκιβιάδης, ὃν ἐγὼ περὶ πολ- 
λοῦ ἂν ἐποιησάμην μὴ συμπλεῖν μοι. οὔτε φίλος ὧν 

οὔτε συγγενὴς οὔτε φυλέτης ἔπλει ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεώς. 

καίτοι ὑμᾶς οἶμαι εἰδέναι ὅτι στρατηγὸς (ὥν», ᾧ ἐξῆν τ 

ποιεῖν ὅ τι ἐβούλετο. οὐκ ἄν ποτὲ ἀνέβη ἐπ᾽ ἄλλην 
ΤΎΒΙΑΒ, ἘΠ. τηΐπου. 12 
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. ναῦν εἶ μὴ τὴν ἄριστα πλέουσαν. μέλλων αὐτὸς κχκινδυ- 

νεύσειν. ἐπειδὴ δὲ ἐκείνους μὲν ὑμεῖς ἐπαύσατε τῆς 
ἀρχῆς. τοὺς δὲ μετὰ Θρασύλλου δέχα εἵλεσϑε. οὗτοι 

ἷὰ 2 ᾿Α ιν Ἃ - 3 - Ἁ »" 9 ἰ 

πάντες ἐβούλοντο ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεὼς πλεῖν. ἀνεβῖ, 

μέντοι πολλῶν λοιδοριῶν αὐτοῖς γενομένων ᾿φρχέστρα- 
ς , ΟΣ ΄ ᾿ , ἢ ᾽ τος ὁ Φρεάρριος" ἀποθανόντος δὲ τούτου ἐν Μῆυτι- 

᾿λήνῃ ᾿Ερασινίδης μετ᾽ ἐμοῦ συνέπλει. καίτοι οὕτω 

10 

11 

παρεσχευασμένον {τὴν τριήρη πόδα οἴεσϑε ἀνηλω- 

κέναι χρήματα; ἢ πόσα τοὺς πολεμίους εἰργάσϑαι κακά: 

ἢ πόσα τὴν πόλιν εὖ πεποιηκέναι; τεχμήριον δὲ τού- 
, ἐμ τ Ν 3 - ς τοῦ μεγιστον᾽ ὃτε γὰρ ἔν τῇ τελευταίᾳ ναυμαχίᾳ αἱ 

νῆες διεφϑάρησαν. οὐδενός μοι συμπλέοντος στρατη- 

γοῦ (ἵνα καὶ τούτου μνησϑῶ. ἐπειδὴ καὶ τοῖς τριη- 

ράρχοις ὠργίσϑητε διὰ τὴν γενομένην συμφοράν) ἐγὼ 
τήν τὲ ἐμαυτοῦ ναῦν ἐκόμιδα καὶ τὴν Ναυσιμάχου 

τοῦ Φαληρέως ἔσωσα. καὶ ταῦτα. οὐκ ἀπὸ τύχης 
ἐγίγνετο. ἀλλ᾽’ ἀπὸ παρασκευῆς τῆς ἐμῆς" εἶχον γὰρ 

χρήμασι πείσας κυβερνήτην Φαντίαν ἅπαντα τὸν χρό- 

νον. ὃς ἐδόκει τῶν Ἑλλήνων ἄριστος εἶναι, παρε- 
σκευασάμην δὲ καὶ τὸ πλήρωμα πρὸς ἐκεῖνον καὶ τὴν 

ἄλλην ὑπηρεσίαν ἀκόλουϑον. καὶ ταῦϑ'᾽ ὅτι ἀληϑῆ 
λέγω. πάντες ἐπίστασϑε. ὅσοι ἐτυγχάνετε ὄντες ἐκεῖ 
τῶν στρατιωτῶν. κάλεσον δὲ καὶ Ναυσίμαχον. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Αἱϊ μὲν τοίνυν σωϑεῖσανι τῶν νεῶν δώδεκα ἦσαν" 
ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν δύο ἐκόμισα, τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τὴν Ναυ-. 
σιμάχου τριήρη. 

Καὶ οὕτω πολλοὺς κινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυ- 

νευκὼς καὶ τοσαῦτα ἀγαϑὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν. 

νυνὶ δέομαι οὐ δωρεὰν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων 
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παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν. ἀλλὰ μὴ στερηϑῆναι τῶν ἐμαυτοῦ. 

ἡγούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν εἶναι παρά τε ἑκόντος 
ἐμοῦ καὶ παρ᾽ ἄκοντος λαμβάνειν. καὶ οὐ τοσοῦτόν 
μον μέλει εἴ μὲ δεῖ τὰ ὄντα ἀπολέσαι ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 

δεξαίμην ὑβρισϑῆναι. οὐδὲ παραστῆναι τοῖς διαδυο- 
μένοις τὰς λῃτουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα εἶναι τὰ εἰς 

ὑμᾶς ἀνηλωμένα. ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρϑῶς βεβουλεῦ- 

σϑαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν. 

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισϑῆτε. τά τε δίκαια ψηφιεῖσϑε καὶ 
τὰ λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσϑε. ὁρᾶτε γάρ. 

ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ προσιόντα τῇ πόλει ὡς ὀλίγα 

στί. καὶ ταῦτα ὡς ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ἁρπάζξεται" 

ὥστ᾽ ἄξιον ταύτην ἡγεῖσϑαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τῇ 

πόλει. τὰς οὐσίας τῶν ἐθελόντων λητουργεῖν. ἐὰν 

οὖν εὖ βουλεύσησϑε., οὐδὲν ἧττον ἐπιμελήσεσϑε τῶν 
ἡμετέρων χρημάτων ἢ τῶν ἰδίων τῶν ὑμετέρων αὐτῶν. 

ὔρω 

εἰδότες ὅτι ἕξετε πᾶσι χρῆσϑαι τοῖς ἡμετέροις ὥσπερ 

καὶ πρότερον" οἶμαι δὲ πάντας ὑμᾶς ἐπίστασϑαι ὅτι 
τῶν ἐμῶν ἐγὼ πολὺ βελτίων ὑμῖν ἔσομαι ταμίας τῶν 
τὰ τῆς πόλεως ὑμῖν ταμιευόντων. ἐὰν δ᾽ ἐμὲ πένητα 
ποιήσητε. καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀδικήσετε ἕτεροι δὲ καὶ 

ταῦτα διανεμοῦνται, ὥσπερ καὶ τἄλλα. 
ἄξιον δέ ἐστιν | ἐνθυμηϑῆναι ὅτι πολὺ μᾶλλον 

ὑμῖν προσήκει τῶν ὑμετέρων ἐμοὶ διδόναι ἢ τῶν ἐμῶν 

ἐμοὶ ἀμφισβητῆσαι. καὶ πένητα γενόμενον ἐλεῆσαι 

μᾶλλον ἢ πλουτοῦντι φϑονῆσαι. καὶ τοῖς ϑεοῖς εὔχε- 
σϑαι τοὺς ἄλλους εἶναι τοιούτους πολίτας. ἵνα τῶν 

μὲν ὑμετέρων {μὴ ἐπιϑυμήσωσι, τὰ δὲ σφέτερα αὐ- 
τῶν εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκωσιν. ἡγοῦμαν δ᾽. ὦ ἄνδρες 
δικασταί (καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἀχϑεσϑῇ), πολὺ ἂν δικαιό- 
τερον ὑμᾶς ὑπὸ τῶν ζητητῶν ἀπογραφῆναι τὰ ἐμὰ 

19 

18 

1ὅ 

10 



17 

18 

180 ΔΥΣΙΟΥ ἽΝ ον. 91 

“ “1 5. ἃ ΑἉ "4 Ὁ “- ᾽ὔ 

ἔχειν, ἢ ἐμὲ νυνὶ κινδυνεύειν ὡς τοῦ δημοσίου χρή- 

ματα ἔχοντα. τοιοῦτον γὰρ ἐμαυτὸν τῇ πόλει παρέχω, 
ΟΡ Ἁ “0 : - 

ὥστε ἰδίᾳ μὲν ξῶν φείδομαι, δημοσίᾳ δὲ λῃτουργῶν 

ἥδομαι. καὶ οὐκ ἐπὶ τοῖς περιοῦσι μέγα φρονῶ. ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τοῖς εἰς ὑμᾶς ἀνηλωμένοις, ἡγούμενος τούτων μὲν 

αὐτὸς αἴτιος εἰναι. τὴν δ᾽ οὐσίαν ἕτέρους μοι κατα- 

λιπεῖν. καὶ διὰ ταύτην μὲν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀδίκως 

συκοφαντεῖσϑαι. δι᾽ ἐκεῖνα δὲ ὑφ᾽ ὑμῶν δικαίως σῴ- 
ΡΝ’ τ 9 κ᾿ μὴ ἤ Ο ’ 9 7 

ξεόσϑαι. ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἰκότως ἕτεροί μὲ ἐξαιτήσαιντο 
9 νῈ - 3 Ἁ ἣ, 4“ - 2 - ’ὕ -- 

παρ᾽ ὑμῶν. ἀλλὰ καὶ εἴ τις τῶν ἐμῶν φίλων τοιοῦτον 

ἀγῶνα ἠγωνίξετο. ὑμᾶς ἂν ἠξίουν ἐμοὶ δοῦναι τὴν 
,ὔ ᾿ ς 5. τί ἐν 9 ͵ ΤΉ Ξ3 ᾽ 

χάριν. καὶ εἶ παρ᾽ ἄλλοις ἐκινδύνευον. ὑμᾶς εἶναι, 

τοὺς δεομένους ὑπὲρ ἐμοῦ. {οὐ γὰρ ἂν δήπου τοῦτό 

γε εἰπεῖν ἔχοι τις. ὡς πολλὰς ἀρχὰς ἄρξας ἐκ τῶν 

ὑμετέρων ὠφέλημαι. ἢ ὡς αἰσχρὰς δέκας δεδίκασμαι. 

ἢ ὡς αἰσχροῦ τινὸς αἴτιός εἶμι. ἢ ὡς τὰς τῆς πόλεως 

συμφορὰς ἀσμένως εἶδον" ὑπὲρ ἁπάντων δὲ καὶ {τῶν 
ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων οὕτως ἡγοῦμαί μοι πεπολι- 

τεῦσϑαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι. ὥστε οὐδὲν δεῖν μὲ ἀπολο- 
γήσασϑαι περὶ αὐτῶν. δέομαι οὖν ὑμῶν. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. τὴν αὐτὴν νῦν περὶ ἐμοῦ γνώμην ἔχειν 

ἥνπερ καὶ ἐν τῷ τέως χρόνῳ. καὶ μὴ μόνον τῶν δη- 

μοσίων λῃτουργιῶν μεμνῆσθαι. ἀλλὰ τῶν ἰδίων ἐπι- 

τηδευμάτων ἐνϑυμεῖσϑαι. ἡγουμένους ταύτην εἶναι 

ΒΙΟΌ. 
ΠοΥ. 

Ὗ δά 

20 

1886. Ἱ [τὴν] λητουργίαν ἐπιπονωτάτην. διὰ τέλους τὸν 

πάντα χρόνον κόσμιον εἶναι καὶ σώφρονα καὶ 
μήϑ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἡττηϑῆνανι μήϑ᾽ ὑπὸ κέρδους ἐπαρ- 

ϑῆναι. ἀλλὰ τοιοῦτον παρασχεῖν ἑαυτὸν ὥστε μηδένα 
τῶν πολιτῶν μήτε μέμψασϑαι μήτε δίκην τολμῆσαν 

προοσκαλέσασϑαι. 

Οὔκουν ἄξιον, ὦ ἄνδρες δικασταί, πειϑομένους 
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κατηγόροις τοιούτοις ἐμοῦ καταψηφίσασϑαι. οἱ περὶ 

ἀσεβείας μὲν ἀγωνιζόμενον τηλικοῦτοι γεγόνασιν. οὐκ 

᾿ἂν δυνάμενοι δ᾽ ὑπὲρ τῶν σφετέρων ἁμαρτημάτων 

ἀπολογήσασϑαι ἑτέρων κατηγορεῖν τολμῶσι. καὶ ὧν 

Κινησίας οὕτω διακείμενος πλείους στρατείας ἑἐστρά- 

τευται. οὗτοι περὶ τῶν τῆς πόλεως ἀγανακτοῦσι. καὶ 
ἐξ ὧν μὲν ἡ πόλις εὐδαίμων ἔσται. οὐ συμβάλλονται, 

πάντα δὲ ποιοῦσιν ὕπως ὑμεῖς τοῖς εὖ πεποιηκόσιν 
- 
3 ὀργισϑήσεσϑε. οὗτοι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐν 

τῷ δήμῳ κατείποιεν ὑμῖν τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδεύ- 

ματα οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι ὅ τι τούτου μεῖξον αὐτοῖς 
εὐξαίμην κακόν" ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι καὶ ἱκετεύω καὶ 

ἀντιβολῶ μὴ καταγνῶναι δωροδοκίαν ἐμοῦ, μηδ᾽ ἡγή- 
δασϑαι τοσαῦτα χρήματα εἶναι. {δι 5 ἃ ἐγὼ βουλη- 

ϑείην ἄν τι κακὸν τῇ πόλει γενέσϑαι. μαινοίμην γὰρ 
«ἄν», ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τὴν μὲν πατρῴαν οὐσίαν 
φιλοτιμούμενος εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκοιμι. ἐπὶ δὲ τῷ τῆς 

πόλεως κακῷ παρὰ τῶν ἄλλων δωροδοκοίην. ἐγὼ μὲν 
οὖν. ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ οἶδ᾽ οὕστινας ἢ ὑμᾶς 

ἐβουλήϑην περὶ ἐμοῦ δικαστὰς γενέσϑαι. εἴπερ χρὴ 
τοὺς εὖ πεπονθότας περὶ τῶν εὖ πεποιηκότων εὔχε- 
σϑαι τὴν ψῆφον φέρειν. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. (ἐπιϑυμῶ γὰρ καὶ τούτων μνησϑῆναι) οὐδεπώ- 

ποτὲ λῃτουργεῖν ὑπὲρ ὑμῶν δέον (ἠγανάκτησα». εἶ 

τοσούτῳ πενεστέρους τοὺς παῖδας καταλείψω, ἀλλὰ 

πολὺ μάλλον εἶ μὴ προϑύμως ποιήσω τὰ προσταχϑέντα᾽" 

οὐδ᾽ εἴ ποτε κινδυνεύσειν ἐν ταῖς ναυμαχίαις μέλλοιμι, 
οὐδεπώποτ᾽ ἠλέησα οὐδ᾽ ἐδάκρυσα οὐδ᾽ ἐμνήσϑην γυ- 
ναυκὸς οὐδὲ παίδων τῶν ἐμαυτοῦ. οὐδ᾽ ἡγούμην δει- 
νὸν εἶναι εἶ τελευτήσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος τὸν βίον 
ὀρφανοὺς καὶ πατρὸς ἀπεστερημένους αὐτοὺς κατα- 

21 
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λείψω. ἀλλὰ πολὺ | μᾶλλον εἰ σωϑεὶς αἰσχρῶς ὀνείδη 
καὶ ἐμαυτῷ καὶ ἐκείνοις περιάψω. ἀνϑ᾽ ὧν ὑμᾶ μαυτς ς περιάψω. μᾶς 
ἀπαιτῶ νῦν τὴν χάριν. καὶ ἀξιῶ. ἐν τοῖς κινδύνοις 

ἐμοῦ τοιαύτην περὶ ὑμῶν γνώμην ἔχοντος, ὑμᾶς νυνὶ 
ΨΦ - ’ “ ΞΉΘΕΝ Ἁ Ἁ - ῇ ἐν τῷ ϑαρραλέῳ ὄντας ἐμὲ καὶ τοὺς παῖδας τούτους 

περὶ πολλοῦ ποιήδσασϑαι. ἡγουμένους ἡμῖν μὲν δεινὸν 

ὑμῖν δὲ αἰσχρὸν εἶναι. εἰ ἀναγκασϑησόμεϑα ἐπὶ τοι- 
Α͂ 9 Ρ , μ᾿} ΐΓ - 

αὕταις αἰτίαις ἄτιμοι γενεόϑαν. ἢ στερηϑεντες τῶν 

ὑπαρχόντων πένητες εἶναι καὶ πολλῶν ἐνδεεῖς ὄντες 
περινέναι. ἀνάξια μὲν ἡμῶν αὐτῶν πεπονϑότες, ἀνάξια 

δὲ τῶν εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένων. μηδαμῶς. ὦ ἄνδρες 
δικασταί" ἀλλ᾽ ἀποψηφισάμενοι τοιούτοις ἡμῖν χρῆσϑε 

πολίταις οἵοισπερ ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ. 

(ον. 
ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ΣΙΤΟΠΌΛΩΝ. 

Πολλοί μοι προσεληλύϑασιν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 
ϑαυμάξοντες ὅτι ἐγὼ τῶν σιτοπωλῶν ἐν τῇ βουλῆ 
κατηγόρουν. καὶ λέγοντες ὅτι ὑμεῖς, εἰ ὡς μάλιστα 

αὐτοὺς ἀδικεῖν ἡγεῖσϑε. οὐδὲν ἧττον καὶ τοὺς περὶ 
τούτων λόγους ποιουμένους συκοφαντεῖν νομίξετε. 

ὅϑεν οὖν ἠνάγκασμαι κατηγορεῖν αὐτῶν. περὶ τούτων 

πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι. 

Ἐπειδὴ γὰρ οἱ πρυτάνεις ἀπέδοσαν εἰς τὴν βου- 
λὴν περὶ αὐτῶν. οὕτως ὠργίσϑησαν αὐτοῖς. ὥστε 

ἔλεγόν τινες τῶν ῥητόρων ὡς ἀκρίτους αὐτοὺς χρὴ 
τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι ϑανάτῳ ζημιῶσαι. ἡγούμενος 

δὲ ἐγὼ δεινὸν εἶναι τοιαῦτα ἐϑίξεσϑαι ποιεῖν τὴν 
βουλήν. ἀναστὰς εἶπον ὅτν μοι δοχοίη κρίνειν τοὺς 
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'διτοπώλας κατὰ τὸν νόμον. νομίξων, εἶ μέν εἶσιν ἄξια 

ϑανάτου εἰργασμένοι. ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον ἡμῶν γνώ- 
σεσϑαι τὰ δίκαια. εἰ δὲ μηδὲν ἀδικοῦσιν. οὐ δεῖν 

αὐτοὺς ἀκρίτους ἀπολωλέναι. πεισϑείσης δὲ τῆς βου- 

λῆς ταῦτα. διαβάλλειν ἐπεχείρουν μὲ λέγοντες ὡς ἐγὼ 

σωτηρίας ἕνεκα τῆς τῶν σιτοπωλῶν τοὺς λόγους τού- 

τους ἐποιούμην. πρὸς μὲν οὖν τὴν βουλήν, ὅτ᾽ ἣν 
αὐτοῖς ἡ κρίσις. ἔργῳ ἀπελογησάμην" τῶν γὰρ ἄλλων 

ἡσυχίαν ἀγόντων ἀναστὰς αὐτῶν κατηγόρουν, καὶ πᾶσι 

φανερὸν ἐποίησα ὅτι οὐχ ὑπὲρ τούτων ἕλεγον., ἀλλὰ 
τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις ἐβοήϑουν. ἠρξάμην μὲν 

οὖν τούτων ἕνεκα. δεδιὼς τὰς αἰτίας" ἀήῤονῳ δ᾽ 
ἡγοῦμαι γρύγεϑὸν παύσασϑαι. πρὶν ἂν ὑμεῖς Ἴ αὐ- 
τῶν ὅ τι ἂν Εν η,ϑὲ ψηφίσησϑε. β 

Καὶ πρῶτον μὲν ἀνάβητε. εἰπὲ σὺ ἐμοί, μέτουκος 

εἶ; Ναί. Μετοικεῖς δὲ πότερον ὡς πεισόμενος τοῖς 

νόμοις τοῖς τῆς πόλεως. ἢ ὡς ποιήσων ὅ τι ἂν βούλῃ; 

Ὡς πεισόμενος. ΄4λλο τι οὖν ἢ ἀξιοῖς ἀποϑανεῖν., εἶ 
τι πεποίηχας παρὰ τοὺς νόμους. ἐφ᾽ οἷς ϑάνατος ἡ ξη- 

ὡϑ 

μέα; Ἔγωγε. ᾿Δπόκριναι δή μοι; εἰ ὁμολογεῖς πλείω σῖτον 

συμπρίασϑαι πεντήκοντα φορμῶν., ὧν ὃ νόμος ἐξεῖναι 

κελεύει. ᾿Εγὼ τῶν ἀρχόντων κελευόντων συνεπριάμην. 

Ἐὰν μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὡς 
ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπώλας συνωνεῖσϑαι 

τὸν σαἴτον. ἐὰν οἱ ἄρχοντες κελεύωσιν. ἀποψηφίδσασϑε' 

εἰ δὲ μή, δίκαιον ὑμᾶς καταψηφίσασϑαι. ἡμεῖς γὰρ 
ὑμῖν ἀϑομόμοθι τὸν νόμον. ὃς ἀπαγορεύει μηδένα 
τῶν ἐν τῇ πόλει {πλείω σῖτον πεντήκοντα οἰνρ λῆμα 

συνωνεῖσϑαι. ) 

Χρῆν μὲν τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, ἱκανὴν 
εἶναι ταύτην τὴν κατηγορίαν, ἐπειδὴ οὗτος μὲν ὁμο: 

“1 
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λογεῖ συμπρίασϑαι, ὁ δὲ νόμος ἀπαγορεύων φαίνεται, 

ὑμεῖς δὲ κατὰ τοὺς νόμους ὀμωμόκατε ψηφιεῖσϑαι" 
Ο’ 2 ἰκ4 ΄- ἰκ ᾿ αὖ - » ἰᾷ ὅμως δ᾽ ἵνα πεισϑῆτε ὅτι καὶ κατὰ τῶν ἀρχόντων 
ψεύδονται. ἀνάγκη διὰ μακροτέρων εἰπεῖν περὶ αὐὖ- 

τῶν. ἐπειδὴ γὰρ οὗτοι τὴν αἰτίαν εἰς ἐκείνους ἀνέφε- 
ρον. παρακαλέσαντες τοὺς ἄρχοντας ἠρωτῶμεν. καὶ 

οἱ μὲν νῦν οὐδὲν ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματος. 

“Ἄνυτος δ᾽ ἔλεγεν ὡς τοῦ προτέρου χειμῶνος. ἐπειδὴ 

τίμιος ἦν ὃ σῖτος. τούτων ὑπερβαλλόντων ἀλλήλους 
καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς μαχομένων συμβουλεύσειεν αὐ- 

τοῖς παύσασϑαι φιλονικοῦσιν. ἡγούμενος συμφέρειν 

ὑμῖν τοῖς παρὰ τούτων ὠνουμένοις ὡς ἀξιώτατον τού- 

τους πρίασϑαι" δεῖν γὰρ αὐτοὺς ὀβολῷ μόνον πωλεῖν 
τιμιώτερον. ὡς τοίνυν οὐ συμπριαμένους καταϑέσϑαι 

ἐκέλευεν αὐτούς. ἀλλὰ μὴ ἀλλήλοις ἀντωνεῖσϑαι συνε- 

βούλευεν, αὐτὸν ὑμῖν ᾿άνυτον μάρτυρα παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΥΎΥΡΙΑ. 

Καὶ [ὡς] οὗτος μὲν ἐπὶ τῆς προτέρας βουλῆς τού- 

τους εἶπε τοὺς λόγους. οὗτοι δὲ τῆτες συνωνούμενοι 
φαίνονται. 

Ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων κελευσϑέν- 

τες συνεπρίαντο τὸν σῖτον, ἀκηκόατε ἡγοῦμαι δ᾽. ἐὰν 

ὡς μάλιστα περὶ τούτων ἀληϑῆ λέγωσιν. οὐχ ὑπὲρ 
αὑτῶν αὐτοὺς ἀπολογήσεσϑαι. ἀλλὰ τούτων κατη- 

γορήδσειν᾽ περὶ γὰρ ὧν εἶσι νόμοι διαρρήδην γε- 
γραμμένοι. πῶς οὐ χρὴ διδόναι δίκην καὶ τοὺς μὴ 

πευϑομένους καὶ τοὺς κελεύοντας τούτοις τἀναντία 

πράττειν: 

᾿4λλὰ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. οἴομαι αὐτοὺς ἐπὶ 
μὲν τούτῳ τῷ λόγῳ οὐκ ἐλεήδσεσϑαι" ἴσως δ᾽ ἐροῦ- 
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σιν. ὥσπερ καὶ ἔν τῇ βουλῇ ὡς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τῆς πό- 
λεῶς σδυνεωνοῦντο τὸν σῖτον. ἵν᾽ ὡς ἀξιώτατον ἡμῖν 

᾿πωλοῖεν., μέγιστον δ᾽ ὑμῖν ἐρῶ καὶ περιφανέστατον 

τεκμήριον ὅτι ψεύδονται ἐχρῆν γὰρ αὐτούς. εἴπερ 12 

ἡμῶν ἕνεκα ἔπραττον ταῦτα, φαίνεσϑαι τῆς αὐτῆς 
τιμῆς πολλὰς ἡμέρας πωλοῦντας, ἕως ὃ συνεωνημένος 

αὐτοὺς ἐπέλιπε᾽ νῦν δ᾽ ἐνίοτε τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπώ- 

λουν δραχμῇ τιμιώτερον, ὥσπερ κατὰ μέδιμνον συνω- 

νούμενοι. καὶ τούτων ὑμᾶς μάρτυρας παρέχομαι. δὲει- 18 

νὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι. εἰ ὅταν μὲν εἰσφορὰν εἰσενεγ- 

κεῖν δέῃ, ἣν πάντες εἴσεσϑαν μέλλουσιν. οὐκ ἐϑέλου- 
σιν, ἀλλὰ πενίαν προφασίζονται. ἐφ᾽ οἷς δὲ ϑάνατός 

ἐστιν ἡ ζημία καὶ λαϑεῖν αὐτοῖς συνέφερε. ταῦτα ἐπ᾽ 

εὐνοίᾳ φασὶ τῇ ὑμετέρᾳ παρανομῆσαι. καίτοι πάντες 

ἐπίστασϑε ὅτι τούτοις ἥκιστα προσήκει τοιούτους ποι- 

εἴσϑαι λόγους. τἀναντία γὰρ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις 14 

συμφέρει" τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ 

τινος ἀπαγγελθέντος τῇ πόλει τίμιον τὸν σῖτον πω- 

᾿λῶσιν. οὕτω δ᾽ ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας 
ὁρῶσιν, ὥστε τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνϑά- 

γνονται. τὰς δ᾽ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν. ἢ τὰς ναῦς διε- 

φϑάρϑαιν τὰς ἐν τῷ Πόντῳ, ἢ ὑπὸ “ακεδαιμονίων 
ἐχπλεούσας συνειλῆφϑαι. ἢ τὰ ἐμπόρια κεκλῇσϑαι. ἢ 
τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηϑήσεσϑαι. καὶ εἰς τοῦτ᾽ 

ἔχϑρας ἐληλύϑασιν. ὥστ᾽ ἐν [τούτοις] τοῖς καιροῖς 1ῦ 
ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν. ὥσπερ οἱ πολέμιοι. ὅταν γὰρ 

μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι. ἀναρπάξουσιν οὗ- 
τοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν. ἵνα μὴ περὶ τῆς τιμῆς 
διαφερώμεϑα. ἀλλ᾽ ἀγαπῶμεν ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν 
πριάμενοι παρ᾽ αὐτῶν ἀπέλθωμεν. ὥστ᾽ ἐνίοτε εἰρή- 

νης οὔσης ὑπὸ τούτων πολιορχούμεϑα. οὕτω δὲ πά- 168 
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λαν περὶ τῆς τούτων πανουργίας καὶ κακονοίας . ἡ 

πόλις ἔγνωκεν, ὥστ᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις ὠνίοις ἅπασι 

τοὺς ἀγορανόμους φύλακας κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταύτῃ 
μόνῃ τῇ τέχνῃ χωρὶς διτοφύλακας ἀποχληροῦτε' καὶ 

πολλάκις ἤδη παρ᾽ ἐκείνων πολιτῶν ὄντων δίκην τὴν 

μεγίστην ἐλάβετε. ὅτι οὐχ οἷοί τ᾽ ἦσαν τῆς τούτων 

πονηρίας ἐπικρατῆσαι. καίτοι τέ χρὴ αὐτοὺς τοὺς 

ἀδικοῦντας ὑφ᾽ ὑμῶν πάσχειν, ὁπότε καὶ τοὺς οὐ δυ- 
’ Ζ 3 ᾽ὔ 

ψαμέενους φυλάττειν αποκχτειύνξτε: 

᾿Ενϑυμεῖσϑαι δὲ χρὴ ὅτι ἀδύνατον ὑμῖν ἐστιν ἀπο- 
ψηφίσασϑαιν. εἶ γὰρ ἀπογνώδσεσϑε ὁμολογούντων αὐ- 

τῶν ἐπὶ τοὺς ἐμπόρους συνίστασϑαι, δόξεϑ'᾽ ὑμεῖς 
ἐπιβουλεύειν τοῖς εἰσπλέουσιν. εἶ μὲν γὰρ ἄλλην 

τινὰ ἀπολογίαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶς ἂν εἶχε τοῖς ἀπο- 

ψηφισαμένοις ἐπιτιμᾶν" ἐφ᾽ ὑμῖν γὰρ ὁποτέροις βού- 

λεόϑε πιστεύειν. νῦν δὲ πῶς οὐ δεινὰ ἂν δόξαιτε 

ποιεῖν. εἰ τοὺς ὁμολογοῦντας παρανομεῖν ἀξημίους 

ἀφήσετε; ἀναμνήσϑητε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι 
πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην τὴν αἰτίαν. ἀμφισβη- 

τούντων καὶ μάρτυρας παρεχομένων, [ ϑάνατον κατέ- 

γνῶτε. πιστοτέρους ἡγησάμενον τοὺς τῶν κατηγόρων 

λόγους. καίτοι πῶς ἂν οὐ ϑαυμαστὸν εἴη. εἶ περὶ 

τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων δικάζοντες μᾶλλον ἐπιϑυ- 

μεῖτε παρὰ τῶν ἀρνουμένων δίκην λαμβάνειν; Καὶ 

μὲν δή. ὦ ἄνδρες δικασταί. πᾶσιν ἡγοῦμαι φανερὸν 

εἶναι ὅτι οἱ περὶ τῶν τοιούτων ἀγῶνες κοινότατοι 

τυγχάνουσιν ὄντες τοῖς ἐν τῇ πόλει. ὥστε πεύσονται 
ἥντινα γνώμην περὶ αὐτῶν ἔχετε, ἡγούμενοι, ἐὰν μὲν 

ϑάνατον τούτων καταγνῶτε,. κοσμιωτέρους ἔσεσϑαι 
τοὺς λοιπούς" ἐὰν δ᾽ ἀξημίους ἀφῆτε. πολλὴν ἄδειαν 

αὐτοῖς ἐψηφισμένοι ἔσεσϑε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται. 
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Φ χρὴ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. ωὴ μόνον τῶν παρεληλυ- 30 

ϑότων ἕνεκα αὐτοὺς κολάζειν. ἀλλὰ καὶ παραδείγμα- 

τος ἕνεχα τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι" οὕτω γὰρ ἔσονται. 
μόγις ἀνεκτοί. ἐνθυμεῖσϑε δὲ ὅτι ἔκ ταύτης τῆς 

τέχνης πλεῖστοι περὶ τοῦ σώματός εἶσυν ἠγωνισμένοι" 

καὶ οὕτω μεγάλα ἐξ αὐτῆς ὠφελοῦνται. ὥστε μᾶλλον 
αἱροῦνται καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν περὶ τῆς ψυχῆς κιν- 

δυνεύειν ἢ παύεσϑαι παρ᾽ ὑμῶν ἀδίκως κερδαίνοντες. 

καὶ μὲν δὴ οὐδ᾽ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς καὶ ἱκετεύωσι. 31 

δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήδαιτε. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τῶν 

τε πολιτῶν οἱ διὰ τὸς μὰ τούτων πονηρίαν ἀπέϑνῃσκον. 
καὶ τοὺς ᾿ναναϑαθρ ἐφ᾽ οὺὃς οὗτοι συνέστησαν οἷς 

ὑμεῖς χαριεῖσϑε καὶ προϑυμοτέρους ποιήδετε. δίκην 
παρὰ τούτων λαμβάνοντες. εἰ δὲ μή, τέν᾽ αὐτοὺς 

οἴεσϑε γνώμην ἕξειν. ἐπειδὰν πύϑωνται ὅτι τῶν καπή- 

λων. οἱ τοῖς εἰσπλέουσιν ὡμολόγησαν ἐπιβουλεύειν. 

ἀπεψηφίσασϑε; 

Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τὶ δεῖ πλείω λέγειν" περὶ μὲν γὰρ τῶν 353 
ἄλλων τῶν ἀδικούντων. ὅτου δικάξονται, δεῖ παρὰ 

'τῶν. κατηγόρων πυϑέσϑαι. τὴν δὲ τούτων πονηρίαν 

ἅπαντες ἐπίστασϑε. ἐὰν οὖν τούτων καταψηφίσησϑε. 
τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνή- 
σεσϑε" εἶ δὲ μή, τιμιώτερον. 

28. 

ΧΚΑΤᾺ ΠΑΓΚΛΕΩΝΟΣ ΟΤΊ ΟΥ̓Κ ΗΝ 
ΠΛΑΤΑΙΒΥ͂Σ. 

Πολλὰ μὲν λέγειν. ὦ ἄνδρε δικασταί, περὶ του- 
τουὶ τοῦ πράγματος οὔτ᾽ ἂν δυναίμην οὔτε μοι δοκεῖ 

δεῖν" ὡς δὲ ὀρϑῶς τὴν δίκην ἔλαχον τουτῳὶ Παγκλέ- 
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ὥνι οὐκ ὄντι Πλαταιεῖ. τοῦτο ὑμῖν πειράσομαι ἀπο- 
δεῖξαι. 

ῷ Μὴς γὰρ ἀδικῶν μὲ πολὺν χρόνον οὐκ ἐπαύετο. ἐλ- 

ϑὼν ἐπὶ τὸ γναφεῖον. ἐν ᾧ εἰργάξετο. προσεκαλεσά- 

μὴν αὐτὸν πρὸς τὸν πολέμαρχον. νομίζων μέτοικον 
53 ΄ »: ΄ ἰκ Ἁ Ἵ 3 εἶναι. εἱπόντος δὲ τούτου ὅτι Πλαταιεὺς εἴη. ἠρόμην 

ὁπόϑεν δημοτεύοιτο. παραινέσαντός τινος τῶν παρ- 

όντων προσχαλέσασϑαι καὶ πρὸς τὴν φυλήν. ἧστινος 
εἶναι δκήπτοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι Ζίεκελει- 

όϑεν, προσκαλεσάμενος αὐτὸν καὶ πρὸς τοὺς τῇ ᾿'[ππο- 

8 ϑωντίδι δικάζοντας, ἐλθὼν ἐπὶ τὸ χουρεῖον τὸ παρὰ 
τοὺς Ερμᾶς. οἱ 4εκελειεῖς προσφοιτῶσιν, ἠρώτων. οὕς 

τε ἐξευρίσκοιμι Ζεκελειέων ἐπυνθανόμην εἴ τινα γιγ- 

νώδσκοιεν Ζ᾽εκελειόϑεν δημοτευόμενον Παγκλέωνα. ἐπει- 

δὴ δὲ οὐδεὶς ἔφασκεν γιγνώσκειν αὐτόν, πυϑόμενος ὅτι 

καὶ ἑτέρας δίκας τὰς μὲν φεύγοι τὰς δ᾽ ὠφλήχοι 

παρὰ τῷ πολεμάρχῳ, ἔλαχον καὶ ἐγώ. 
4 Πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν Ζ:εκελειἕων οὺς ἠρόμην μάρ- 

τυρας παρέξομαι. ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν λα- 
χόντων τὲ δίκας αὐτῷ πρὺς τὸν πολέμαρχον καὶ κατα- 
δικασαμένων,. ὅσοι τυγχάνουσι παρόντες. Καί μοι 

ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 
; ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

ὅδ ἊἜἜκ μὲν τούτων πεισϑεὶς πρὸς τὸν πολέμαρχον 
αὐτῷ τὴν δίκην ἔλαχον᾽ ἐπειδὴ δέ μοι αὐτὴν ἀντεγρά ὑτῷ τὴν δίκην ἔλαχον ὴ δέ! ὴ γρά- 
ψατὸο μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι. περὶ [| πολλοῦ ποιούμενος 

μηδενὶ δόξαι ὑβροίξειν βούλεσϑαι μᾶλλον ἢ δίκην λα- 

βεῖν ὧν ἠδικήϑην, πρῶτον μὲν Εὐϑύκριτον, ὃν πρεσ- 
βύτατόν τὲ Πλαταιέων ἐγίγνωσκον καὶ μάλιστα ὠό- 

μην εἰδέναι. ἠρόμην εἴ τινα γιγνώσκοι ᾿Ιππαρμοδώρου 

ὁ ὑὸν Παγκλέωνα Πλαταιέα᾽ ἔπειτα δέ, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
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ἀπεκρίνατό μοι ὅτι τὸν ᾿ππαρμόδωρον μὲν γιγνώσκοι, 

ὑὸν δὲ ἐκείνῳ οὐδένα οὔτε Παγκλέωνα οὔτε ἄλλον 
οὐδένα εἰδείη ὄντα. ἠρώτων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ὅσους 

ἤδειν Πλαταιέας ὄντας. πάντες οὖν ἀγνοοῦντες τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ, ἀκριβέστατα ἂν ἔφασάν μὲ πυϑέσϑαι 
ἐλθόντα εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν τῇ ἕνῃ καὶ νέᾳχ᾽ ταύτῃ 
γὰρ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἑκάστου ἐκεῖσε συλλέγεσϑαι τοὺς 

Πλαταιέας. ἐλϑὼν οὖν εἷς τὸν τυρὸν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ἐπυνθανόμην αὐτῶν. εἴ τινα γιγνώσκοιεν Παγκλέωνα 

πολίτην σφέτερον. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι οὐκ ἔφασαν 

γιγνώσκειν, εἷς δέ τις εἶπεν ὅτι τῶν μὲν πολιτῶν 

οὐδενὶ εἰδείη τοῦτο ὃν τὸ ὄνομα. δοῦλον μέντοι ἔφη 
ἑαυτοῦ ἀφεστῶτα εἶναι Παγκχλέωνα. τήν τε ἡλικίαν 

λέγων τὴν τούτου καὶ τὴν τέχνην ἣ οὗτος χρῆται. 
Ταῦτ᾽ οὖν ὡς ἀληϑῆ ἐστι. τόν τε Εὐϑύκριτον, ὃν 
πρῶτον ἠρόμην. καὶ τῶν ἄλλων Πλαταιέων ὅσοις 
προσῆλθον. καὶ τὸν ὃς ἔφη δεσπότης τούτου εἶναι. 
μάρτυρας παρέξομαι. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ἡμέραις τοίνυν μετὰ ταῦτα οὐ πολλαῖς ὕστε- 
ρον ἰδὼν ἀγόμενον τουτονὶ ΠΠαγκλέωνα ὑπὸ Νικο- 

μήδους. ὃς ἐμαρτύρησεν αὐτοῦ δεσπότης εἶναι. προ- 
σῆλϑον βουλόμενος εἰδέναι ὁποῖόν τι περὶ αὐτοῦ πραχ- 
ϑήσοιτο. τότε μὲν οὖν ἐπειδὴ ἐπαύσαντο μαχόμενοι. 

εἰπόν τινὲς τῶν τούτῳ παρόντων ὅτι εἴη αὐτῷ 

ἀδελφὸς ὃς ἐξαιρήσοιτο αὐτὸν εἰς ἐλευϑερίαν: ἐπὶ 
τούτοις ἐγγυησάμενονι παρέξειν εἰς ἀγορὰν ᾧχοντο 

ἀπιόντες. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τῆς τε ἀντιγραφῆς ἕνεκα 
ταυτησὶ καὶ αὐτῆς τῆς δίκης ἔδοξέ μοι χρῆναι 

Α ἰς κι άφῖν, ,ὔ Υ ᾽ μάρτυρας λαβόντι παραγενέσϑαι. ἵν εἰδείην τόν τ 

10 
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ἢ ᾿ ον . ὦ , 2 "ἢ τος δ 
ἐξαιρησόμενον αὐτὸν καὶ ὅ τι λέγων ἀφαιρήσοιτο. ἐφ 

οἷς μὲν οὖν ἐξηγγυήϑη. οὔτε ἀδελφὸς οὔτε ἄλλος οὐ- 

δεὶς ἦλϑε. γυνὴ δὲ φάσκουσα αὑτῆς αὐτὸν εἶναι δοῦ- 
λον, ἀμφισβητοῦσα τῷ Νικομήδει, καὶ οὐκ ἔφη ἐάσει» 

5. ΞᾺᾺ ΕΣ δ᾽ ἽΝ 5 2 7ἷ 9 7 κ ἽἋ 

αὐτὸν ἄγειν. Οοσὰα μὲν οὖν αὐτόϑι ἐρρήϑη. πολὺς ἂν 

εἴη μοι λόγος διηγεῖσϑαι" εἰς τοῦτο δὲ βιαιότητος 
Υ Ρ “ ΄, ἢ 7 ᾿ 8. «ὦ εξ Φ’ 
ἦλθον οἵ τὲ παρόντες τούτῳ καὶ αὐτὸς οὗτος. ὥστε 

ἐθέλοντος μὲν τοῦ Νικομήδους ἐθελούσης δὲ τῆς γυ- 

νανκὸς ἀφιέναι. εἴ τις ἢ εἰς ἐλευϑερίαν τοῦτον (ἀφαι-. 

θοοἴτο» ἢ ἄγοι φάσκων ἑαυτοῦ δοῦλον εἶναι. τούτων 
9 Ἁ 7, ᾿] 7 » ς 5 - 

οὐδὲν ποιήσαντες ἀφελόμενοι χοντο. ὼς οὖν τῇ τὲ 

᾿ προτεραίᾳ ἐπὶ τούτοις ἐξηγγυήϑη καὶ τότε βίᾳ ᾧὥχοντο 

12 

12 

ἀφελόμενοι αὐτόν, μάρτυρας παρέξομαι ὑμῖν. Καί μοι 

ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 
ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ῥάδιον τοίνυν εἰδέναι ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς Παγκλέων 

νομίζει ἑαυτὸν μὴ ὅτι Πλαταιέα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐλεύ- 
ϑερον. ὅστις γὰρ ἐβουλήϑη βίᾳ ἀφαιρεϑεὶς ἐνόχους 
καταστῆσαι τοὺς ἑαυτοῦ ἐπιτηδείους τοῖς βιαίοις μᾶλ- 

λον ἢ κατὰ τοὺς νόμους εἰς τὴν ἐλευϑερίαν ἐξαιρεϑεὶς 

δίκην λαβεῖν παρὰ τῶν ἀγόντων αὐτόν. οὐδενὶ χαλε- 

πὸν γνῶναι ὅτι εὖ εἰδὼς ἑαυτὸν ὄντα δοῦλον ἔδεισεν 
ἐγγυητὰς καταστήσας περὶ τοῦ σώματος ἀγωνίσασθαι. 

Ὅτι μὲν οὖν Πλαταιεὺς εἶναι πολλοῦ δεῖ. οἶμαι 
ὑμᾶς ἐκ τούτων ὄχεδόν τι γιγνώσκειν" ὅτι δὲ οὐδ᾽ αὐ- 
τὸς ὃς ἄριστα οἶδε τὰ αὑτοῦ, ἡγήσατο δόξαν ἂν ὑμῖν 
Πλαταιεὺς εἶναι, ἐξ ὧν ἔπραξε ῥαδίως μαϑήσεσϑε. ἐν. 
τῇ ἀντωμοσία γὰρ τῆς δίκης ἣν αὐτῷ ἔλαχεν ᾿᾽Ζριστό- 
δικος οὑτοσί, ἀμφισβητῶν μὴ πρὸς τὸν πολέμαρχον 

εἶναί οἱ τὰς δίώκας διεμαρτυρήϑη μὴ Πλαταιεὺς εἶναι. 
14 ἐπισκηψάμενος δὲ τῷ μάρτυρι οὐκ ἐπεξῆλθεν, ἀλλ᾽ 
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εἴασε καταδιχάσασϑαι αὐτοῦ τὸν ᾿ἀριστόδικον. ἐπεὶ 
δὲ ὑπερήμερος ἐγένετο. ἐξέτεισε τὴν δίκην, καϑ' ὅτι 
Ὰ ᾿ , ς ς δεν Ὁ , ἀζεσοι ἔπειϑε. καὶ τούτων. ὡς ἀληϑῆ ἔστι. μάρτυρας ἐγὼ 

, Ε » , 9 ’ Χ Ο παρέξομαι ὑμῖν. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Πρὶν τοίνυν ταῦτα ὁμολογηϑῆναν αὐτῷ δεδιὼς 

τὸν ᾿ΖΦριστόδικον. μεταστὰς ἐντεῦϑεν Θήβησι [ μετῴκει. 
καίτοι οἶμαι εἰδέναι ὑμᾶς ὅτι εἴπερ ἦν Πλαταιεύς. 
πανταχοῦ μᾶλλον ἢ Θήβησιν εἰκὸς ἦν αὐτὸν μετοι- 
κῆσαι. Ὡς οὖν ᾧκει (ἔκεῖΣ πολὺν χρόνον. τούτων 
ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι. Καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

“ 
τ ᾿Εξαρκεῖν μοι νομίξω τὰ εἰρημένα, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. ἐάν γὰρ διαμνημονεύητε. “οἱδ᾽ ὅτι τά τὲ δίκαια 
ΚΑ καὶ τἀληϑῆ ψηφιεῖσϑε, καὶ ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

24 

Ἷ [ΠΡΟΣ ΤῊΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΝΊ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΗ 
ΔΙΔΟΣΘΑΙ ΤΩΙ ΑΔΥΝΑΤΩΙ ἈΡΓΎΡΙΟΝ. 

«Οὐδ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατη- 

᾿γόρῳ. ὅτι μοι παρεδκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρό- 

τερον {γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ᾽ ἧς τοῦ. βίου λό- 

γον δοίην. νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι 

τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν 

δὲ βεβιωχότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον 
ἄξιον ἢ φϑόνου" διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ πα- 

 ρασπευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φϑό- 



βἣ. 7 

109. ΛΔΥΣΙΟΥ θυ. 24. 

νον. καίτοι ὅστις τούτοις φϑονεῖ οὺς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι. 

τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσϑαι δοκεῖ πονηρίας; 

εἶ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων μὲ συκοφαντεῖ ---" εἶ δ᾽ ὡς 
ἐχϑρὸν ἑαυτοῦ μὲ τιμωρεῖται. ψεύδεται" διὰ γὰρ τὴν 

πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχϑρῷ πώποτε ἐχρη- 

σάμην αὐτῷ. ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φϑο- 
νῶν, ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων 

εἰμὶ πολίτης. καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, τὰ τοῦ 
σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν 

ἰᾶσϑαι. εἰκότως. εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ 
τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, τί τού- 

του διοίσω:; 

Περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτά μοι εἰρήσϑω" ἘΠ 
ὧν δέ μοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷόν {τε διὰ 
βραχυτάτων ἐρῶ. φησὶ γὰρ ὃ κατήγορος οὐ δικαίως 

μὲ λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον" καὶ γὰρ 

τῷ σώματι δύνασϑαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάτων, 
καὶ τέχνην ἐπίστασϑαι τοιαύτην ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ 
διδομένου τούτου ξῆν. καὶ τεκμηρίοις χρῆται τῆς μὲν 

τοῦ σώματος ῥώμης, ὅτι ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω. τῆς 

δ᾽ ἐν τῇ τέχνῃ εὐπορίας. ὅτι ΟΜΝ συνεῖναι δυνα- 

μένοις ἐΡΦΟΡΙΕΡΙΕ ἀναλίσκειν. τὴν μὲν οὖν ἐκ τῆς τἔχ- 

νης εὐπορίαν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἐμὸν βίον, οἷος ΟΦ 
χάνει. πάντας ὑμᾶς οἴομαν γιγνώσκειν" ὅμως δὲ κἀγὼ 
διὰ βραχέων ἐρῶ. ἐμοὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ κατέλιπεν 

οὐδέν, τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι ἯΙ 

τρίτον ἔτος τουτί, παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσὶν οἵ μὲ 

ϑεραπεῴσουσι. ἐρ' ἐψεικὶ δὲ κέκτημαι βραχέα. ΡΕΤΝ 

ὠφελεῖν, ἣν αὐτὸς μὲν ἤδη χαλεπῶς ἐργάξομαι, τὸν 

διαδεξόμενον δ᾽ αὐτὴν οὔπω δύναμαι κὸν ρον μο ΤΟΟΝ 

δοδὸς δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν τὰν 
Ἶ 
᾿ 
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λησϑέ με, κινδυνεύσαιμ᾽’ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ 
.γενέσϑαι τύχῃ. μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, 
σῶσαί μὲ δικαίως. ἀπολέσητε ἀδίκως" μηδὲ ἃ νεωτέρῳ 
καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε. πρεσβύτερον καὶ 

ἀσϑενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησϑε' μηδὲ πρότερον 

καὶ περὶ τοὺς οὐδὲν ἔχοντας κακὸν ἐλεημονέστατοι 
δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ τοῦτον τοὺς καὶ τοῖς ἐχ- 

ϑροοῖς ἐλεινοὺς ὄντας ἀγρίως ἀποδέξησϑε' μηδ᾽ ἐμὲ 
τολμήσαντες ἀδικῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως 

ἐμοὶ διακειμένους ἀϑυμῆσαι ποιήσητε. καὶ γὰρ ἃ ἐμοὶ διακειμένους υῆ ἤσητε. ὶ γὰρ ἂν 
» Ρἢ 5 ΄ ΕἸ τς » ς - 5 ς ἄτοπον εἴη. ὦ βουλή. εἰ ὃτε μὲν ἁπλῆ μοι ἣν ἡ συμ- 

φορά. τότε μὲν φαινοίμην λαμβάνων τὸ ἀργύριον 
“ -- Ἄς Ὰ ᾿ Ἁ - Ἁ ΄ Ἁ Ν , 

τοῦτο. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τὰ τού- 

τοις ἑπόμενα κακὰ | προσγίγνεταί μοι, τότε ἀφαι- 

οεϑείην. δοκεῖ δὲ μοι τῆς πενίας τῆς ἐμῆς τὸ μέγεϑος 

ὁ χατήγορος ἂν ἐπιδεῖξαι σαφέστατα μόνος ἀνθρώπων. 

εἰ γὰρ ἐγὼ κατασταϑεὶς χορηγὸς τραγῳδοῖς προκαλε- 
᾿ῃ ΤΟΝ 2 9 ἴ ι ΟἹ 

σαίμην αὐτὸν εἰς ἀντίδοσιν. δεκάκις ἂν ἕλοιτο χορη- 

γῆσαι μᾶλλον ἢ ἀντιδοῦναι ἅπαξ. καὶ πῶς οὐ δεινόν 

ἐστι νῦν μὲν κατηγορεῖν ὡς διὰ πολλὴν εὐπορίαν ἐξ 
ἴσου δύναμαι συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις. εἰ δὲ ὧν 

ἐγὼ λέγω τύχοι τι γενόμενον, (ὁμολογεῖν ἄν μὲδ τοι- 

οὔτον εἶναι καὶ ἔτι πονηρότερον: 
Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνη- 

σϑῆναι πρὸς ὑμᾶς. οὔτε τὴν τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς 

αἰσχυνϑείς, οὐ πολὺς ὃ λόγος. εἰκὸς γάρ, ὦ βουλή, 

πάντας τοὺς ἔχοντάς τι δυστύχημα τοῦτο ἕξητεῖν καὶ 

τοῦτο φιλοσοφεῖν, ὅπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦνται 

τὸ συμβεβηκὸς πάϑος. ὧν εἷς ἐγώ. καὶ περιπεπτωκὼς 
τοιαύτῃ συμφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ῥαστώνην ἐξηῦρον 

10 

εἷς τὰς ὁδοὺς τὰς μακροτέρας τῶν ἀναγκαίων. ὃ δὲ 11 
Τβιαβ. ΕΔ. ταΐπου. 1 
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μέγιστον, ὦ βουλή, τεκμήριον ὅτι διὰ τὴν συμφορὰν 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ὕβριν, ὡς οὗτός φησιν. ἐπὶ τοὺς ἵπ- 

πους ἀναβαίνω [ῥᾷάδιόν ἐστι μαϑεῖν]. εἰ γὰρ ἐκεκτη- 
μην οὐσίαν. ἐπ᾿ ἀστράβης ἂν ὠχούμην. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ 

τοὺς ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον. νυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ 
τοιοῦτον οὐ δύναμαι κτήσασϑαι. τοῖς ἀλλοτρίοις ἵπ- 

ποις ἀναγκάξομαι χρῆσϑαι πολλάκις. καίτοι πῶς οὐκ 

ἄτοπόν ἐστιν, ὦ βουλή, τοῦτον ἂν, εἶ μὲν ἐπ᾽ ἀστρά- 
βης ὀχούμενον ἑώρα μὲ. σιωπᾶν (τέ γὰρ ἂν καὶ ἔλε- 
γεν:). ὅτι δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἠτημένους ἵππους ἀναβαίνω. 
πειρᾶσϑαι πείϑειν ὑμᾶς ὡς δυνατός εἰμι; καὶ ὅτι μὲν 

δυοῖν βακτηρίαιν χρῶμαι. τῶν ἄλλων μιᾷ χρωμένων. 

μὴ κατηγορεῖν ὡς καὶ τοῦτο τῶν δυναμένων ἐστίν" 

ὅτι δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω. τεκμηρίῳ χρῆσϑαι 

πρὸς ὑμᾶς ὡς εἰμὶ τῶν δυναμένων; οἷς ἐγὼ διὰ τὴν 
αὐτὴν αἰτίαν ἀμφοτέροις χρῶμαι. 

Τοσοῦτον δὲ διενήνοχεν ἀναισχυντίᾳ τῶν ἁπάντων 

ἀνθρώπων, ὥστε ὑμᾶς πειρᾶται πείϑειν. τοσούτους 

ὄντας εἷς ὥν., ὡς οὐκ εἰμὶ τῶν ἀδυνάτων ἐγώ. καίτοι 

εἰ τοῦτο πείσει τινὰς ὑμῶν, ὦ βουλή. τί μὲ κωλύει 

κληροῦσϑαι τῶν ἐννέα ἀρχόντων. καὶ ὑμᾶς ἐμοῦ μὲν’ 

ἀφελέσϑαι τὸν ὀβολὸν ὡς ὑγιαίνοντος. τούτῳ δὲ ψη- 

φίσασϑαν πάντας ὡς ἀναπήρῳ:; οὐ γὰρ δήπου τὸν; 
αὐτὸν ὑμεῖς μὲν ὡς δυνάμενον ἀφαιρήσεσϑε τὸ διδό- 
μενον. οἱ δὲ {ζϑεσμοϑέται»Σ ὡς ἀδύνατον ὄντα κλη- 
ροῦσϑαι κωλύσουσιν. ἀλλὰ γὰρ οὔτε ὑμεῖς τούτῳ τὴν 

αὐτὴν ἔχετε γνώμην. οὔϑ᾽ οὗτος (ὑμῖν εὖ ποιῶν. 
ὁ μὲν γὰρ ὥσπερ ἐπικλήρου τῆς συμφορᾶς οὔσης ἀμ- 

φισβητήσων ἥκει καὶ πειρᾶται πείϑειν ὑμᾶς ὡς οὐκ 

εἰμὶ τοιοῦτος οἷον ὑμεῖς ὁρᾶτε πάντες" ὑμεῖς δὲ (ὃ 

τῶν εὖ φρονούντων ἔργον ἐστί) μᾶλλον πιστεύετε. 
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τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ὀφθαλμοῖς ἢ τοῖς τούτου λό- 

γοις. 
“έγει δ᾽ ὡς ὑβριστής εἶμι καὶ βίαιος καὶ λέαν 

ἀσελγῶς διακείμενος. ὥσπερ εἰ φοβερῶς ὀνομάσδειε, 

μέλλων ἀληϑῆ λέγειν. ἀλλ᾽ οὔκ. ἐὰν πάνυ πραόνως 

[μηδὲ ψεύδηται]. ταῦτα ποιήσων. ἐγὼ δ᾽ ὑμᾶς. ὦ 
βουλή, σαφῶς οἶμαι δεῖν διαγιγνώσκειν οἷς τ᾽ ἐγχωρεῖ 
τῶν ἀνθρώπων ὑβρισταῖς εἶναι καὶ οἷς οὐ προσήκει. 

οὐ γὰρ {τοὺς) πενομένους καὶ λίαν ἀπόρως διακει- 

μένους ὑβρίξειν εἶκός. ἀλλὰ τοὺς πολλῷ πλείω τῶν 

ἀναγκαίων κεχτημένους" οὐδὲ τοὺς ἀδυνάτους τοῖς 

σώμασιν ὄντας. ἀλλὰ τοὺς μάλιστα πιστεύοντας ταῖς 

αὑτῶν ῥώμαις" οὐδὲ τοὺς ἤδη προβεβηκότας τῇ ἡλικίᾳ, 

ἀλλὰ τοὺς ἔτι νέους καὶ νέαις ταῖς διανοίαις χρωμέ- 

νους. οἱ μὲν γὰρ πλούσιοι τοῖς χρήμασιν ἐξωνοῦνται 

τοὺς χινδύνους. οἱ δὲ πένητες ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπο- 

οίας σωφρονεῖν ἀναγκάξονται" καὶ οἱ μὲν νέοι συγ- 

γνώμης ἀξιοῦνται τυγχάνειν παρὰ τῶν πρεσβυτέρων. 

τοῖς δὲ πρεσβυτέροις ἐξαμαρτάνουσιν ὁμοίως ἐπιτι- 

μῶσιν ἀμφότεροι" καὶ τοῖς μὲν ἰσχυροῖς ἐγχωρεῖ μηδὲν 

αὐτοῖς πάσχουσιν. οὺς ἂν βουληϑῶσιν, ὑβρίζειν. τοῖς 

δὲ ἀσϑενέσιν οὐκ ἔστιν οὔτε ὑβριξομένοις ἀμύνεσθαι 
τοὺς ὑπάρξαντας οὔτε ὑβρίξειν βουλομένοις περιγίγνε- 

σϑαι τῶν | ἀδικουμένων. ὥστε μοι δοκεῖ ὁ κατήγορος 

εἰπεῖν περὶ τῆς ἐμῆς ὕβρεως οὐ σπουδάξων, ἀλλὰ παί- 

ἕξων. οὐδ᾽ ὑμᾶς πεῖσαι βουλόμενος ὡς εἰμὶ τοιοῦτος. 

ἀλλ ἐμὲ κωμῳδεῖν βουλόμενος, ὥσπερ τι καλὸν ποιῶν. 
Ἔτι δὲ καὶ συλλέγεσϑαί φησιν ἀνθρώπους ὡς ἐμὲ 

πονηροὺς χαὶ πολλούς. οἱ τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀνηλώχασι. 
τοῖς δὲ τὰ σφέτερα σῴξειν βουλομένοις ἐπιβουλεύου- 
σιν. ὑμεῖς δὲ ἐνθυμήϑητε πάντες ὅτι ταῦτα λέγων 
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οὐδὲν ἐμοῦ κατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων ὅδοι τἔχ- 

νας ἔχουσιν. οὐδὲ τῶν ὡς ἐμὲ εἰσιόντων μᾶλλον. ἢ 

τῶν ὡς τοὺς ἄλλους δημιουργούς. ἕκαστος γὰρ ὑμῶν 
“ “- Ε Ἁ Χ Υ͂ 6 Ἁ εἴϑισται προσφοιτᾶν ὁ μὲν πρὸς μυροπώλιον. ὁ δὲ 

πρὸς κουρεῖον. ὁ δὲ πρὸς δκυτοτομεῖον, ὃ δ᾽ ὅποι ἂν 
Υ͂ Ἁ - Ἁ ς Ἁ 9 ᾿ - τὶ τύχῃ. καὶ πλεῖστοι μὲν ὡς «τοὺς» ἐγγυτάτω τῆς ἀγο- 

ρᾶς κατεσκευασμένους. ἐλάχιστοι δὲ ὡς τοὺς πλεῖστον 

ἀπέχοντας αὐτῆς ὥστ᾽ εἴ τις ὑμῶν πονηρίαν κατα- 
͵ - ς Ἄν ΣᾺ 3 ΄ - Ο’ Ἁ - γνώσεται τῶν ὡς ἐμὲ εἰσιόντων. δῆλον ὅτι καὶ τῶν 

παρὰ τοῖς ἄλλοις διατριβόντων᾽ εἰ δὲ κἀκείνων. ἁπάν- 

τῶν ᾿4ϑηναίων" ἅπαντες γὰρ εἴϑισϑε προσφοιτᾶν καὶ 

διατρίβειν ἁμουγέπου. 

᾿Δλλὰ γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι δεῖ λίαν μὲ ἀκριβῶς ἀπο- 
λογούμενον πρὸς ἕν ἕκαστον ὑμῖν τῶν εἰρημένων 

ἐνοχλεῖν πλείω χρόνον. εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν μεγίστων 

εἴρηκα, τί δεῖ περὶ τῶν φαύλων ὁμοίως τούτῳ σπου- 

δάξειν; ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν. ὦ βουλή. δέομαι πάντων τὴν 
αὐτὴν ἔχειν περὶ ἐμοῦ διάνοιαν, ἥνπερ καὶ πρότερον" 

μὴ οὗ μόνου μεταλαβεῖν ἔδωκεν ἣ τύχη μοι τῶν ἐν 
τῇ πατρίδι, τούτου διὰ τουτονὶ ἀποστερήσητέ μὲ᾿ μηδ᾽ 

ἃ πάλαι κοινῇ πάντες ἔδοτέ μοι. νῦν οὗτος εἰς ὧν 

πείσῃ πάλιν ὑμᾶς ἀφελέσϑαι. ἐπειδὴ γάρ. ὦ βουλή, 
“ ᾽ὔ 3 - 6 , 9 ’ δ - τῶν μεγίστων [ἀρχῶν] ὁ δαίμων ἀπεστέρησεν ἡμᾶς, 

ἡ πόλις ἡμῖν ἐψηφίσατο τοῦτο τὸ ἀργύριον, ἡγουμένη 

κοινὰς εἶναι τὰς τύχας τοῖς ἅπασι καὶ τῶν κακῶν καὶ 

τῶν ἀγαϑῶν. πῶς οὖν οὐκ ἂν δειλαιότατος εἴην. 
εἶ τῶν μὲν καλλίστων καὶ μεγίστων διὰ τὴν συμφο- 

Ἁ Ά ’ Ἵ τι 2 ἐφ! ᾽ὔ 2 

οὰν ἀπεστερημένος εἴην. ἃ δ᾽ ἡ πόλις ἔδωκε προνο- 

ηϑεῖσα τῶν οὕτως διακειμένων. διὰ τὸν κατήγορον 

ἀφαιρεϑείην; μηδαμῶς, ὦ βουλή, ταύτῃ ϑῆσϑε τὴν 
ψῆφον. διὰ τί γὰρ ἂν καὶ τύχοιμι τοιούτων ὑμῶν; 

ΝΜ ΝΜ... δι, 
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,ὔ Ο᾽ 9 " ’ὔ 9 ς - ’ Ἁ 

πότερον ὅτι δι᾿ ἐμέ τις εἰς ἀγῶνα πώποτε καταστὰς 34 

ἀπώλεσε τὴν οὐσίαν; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀποδείξειεν. 
ἀλλ᾽ ὅτι πολυπράγμων εἰωὶ καὶ ϑρασὺς καὶ φιλαπεχ- 

ϑήμων; ἀλλ᾽ οὐ τοιαύταις ἀφορμαῖς τοῦ βίου [πρὸς 

τὰ τοιαῦτα] τυγχάνω χρώμενος. ἀλλ᾽ ὅτι λίαν ὑβρι- δῦ 

στὴς καὶ βίαιος; (ἀλλ᾽ν οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φήσειεν. εἰ μὴ 

βούλοιτο καὶ τοῦτο ψεύδεσϑαι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. 
Ν 9 Δ’ 3 Ἁ - 7 7 3 , 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐπὶ τῶν τριάκοντα γενόμενος ἐν δυνάμει 

χακῶς ἐποίησα πολλοὺς τῶν πολιτῶν; ἀλλὰ μετὰ τοῦ 

ὑμετέρου πλήϑους ἔφυγον εἰς Χαλκίδα [τὴν ἐπ’ Εὐ- 

ρίπῳ]. καὶ ἐξόν μοι μετ᾽ ἐχείνων ἀδεῶς πολιτεύεσϑαι. 

ἰεϑ᾽ ὑμῶν εἱλόμην κινδυνεύειν ἀπελϑώίν. μὴ τοί- 26 

νυν, ὦ βουλή, μηδὲν ἡμαρτηκὼς ὁμοίων ὑμῶν τύχοιμι 

τοῖς πολλὰ ἠδικηκόσιν. ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ψῆφον ϑέσϑε 

περὶ ἐμοῦ ταῖς ἄλλαις βουλαῖς. ἀναμνησϑέντες ὅτι 

οὔτε χρήματα διαχειρίδας τῆς πόλεως δίδωμι λόγον 
τὶ «Ψ ΡΑ Ἂ Ἁ ἊΝ 3 ’ὔὕᾷ 9 ἘΠ τ ’ 

αὐτῶν. οὔτε ἀρχὴν ἄρξας οὐδεμίαν εὐθύνας ὑπέχω 
- 5 - 9 Ἁ Ἁ τ -ὕ Ἷ - Ἁ 

νῦν αὐτῆς. ἀλλὰ περὶ ὀβολοῦ μόνον ποιοῦμαι τοὺς 

λόγους. καὶ οὕτως ὑμεῖς μὲν τὰ δίκαια γνώσεσϑε 51 
πάντες. ἐγὼ δὲ τούτων ὑμῖν τυχὼν ἕξω τὴν χάριν. 
οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ μαϑήσεται μὴ τοῖς ἀσϑενεστέροις 
ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ περιγίγνεσθαι. 

28. 

υπό ̓ΙΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣΊ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. 

Ὑμῖν μὲν πολλὴν συγγνώμην ἔχω, ὦ ἄνδρες δικα- 1 
σταί, ἀκούουσι τοιούτων λόγων καὶ ἀναμιμνησκομένοις 

»-“Σ»72 ’ ς Ο ᾿Σ ’, » 3 τῶν γεγενημένων. ὁμοίως ἅπασιν ὀργίξεσθϑαι τοῖς ἐν 
" , ἐξ - ἃ ΄ 7 δὰ ...5 ἄστει μείνασι᾽ τῶν δὲ κατηγόρων ϑαυμάζξω. οἱ ἀμε- 
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λοῦντες τῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμελοῦνται. εἰ 

σαφῶς εἰδότες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας καὶ τοὺς πολλὰ 

ἐξημαρτηκότας ξητοῦσι [κερδαίνειν ἢ] ὑμᾶς πείϑειν 

περὶ ἁπάντων ἡμῶν τὴν γνώμην ταύτην ἔχειν. εἰ μὲν 

οὖν οἴονται, ἃ ὑπὸ τῶν τριάκοντα γεγένηται τῇ πόλει, 
«πάντ᾽» ἐμοῦ κατηγορηκέναι, ἀδυνάτους αὐτοὺς ἡγοῦ- 

’ ὦ νὲ Ἁ Ἂ Χ [ἐ - 2 , 

μαν λέγευν" οὐδὲ γὰρ πολλοστὸν μέρος τῶν ἐκείνοις 

πεπραγμένων εἰρήκασιν" εἰ δὲ ὡς ἐμοί τι προσῆκον 

περὶ αὐτῶν ποιοῦνται τοὺς λόγους. ἀποδείξω τούτους 

μὲν ἅπαντα ψευδομένους. ἐμαυτὸν δὲ τοιοῦτον ὄντα 

οἱόσπερ ἂν τῶν ἐκ Πειραιῶς (ὃ) βέλτιστος ἐν ἄστει 

μείνας ἐγένετο. δέομαι δ᾽ ὑμῶν. ὦ ἄνδρες δικασταί, 

μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν τοῖς συκοφάνταις. τού- 

τῶν μὲν γὰρ ἔργον ἐστὶ καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας 
9 Ὧ ὡς ͵ νὴ , Ἁ πὶ  φ 

εἰς αἰτίαν καϑιστάναι (ἔκ τούτων γὰρ ἂν μάλιστα 
, ψ , Α -᾽᾿ Ἁ 2 -ὝὝ ᾽ 

χρηματίξοιντο). ὑμέτερον δὲ τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσιν ἐξ 

ἴσου τῆς πολιτείας μεταδιδόναι" οὕτω γὰρ ἂν τοῖς 
καϑεστηχόσι πράγμασι πλείστους συμμάχους ἔχοιτε. 

ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐὰν ἀποφήνω συμφορᾶς 
μὲν μηδεμιᾶς αἴτιος γεγενημένος. πολλὰ δὲ κἀγαϑὰ 

εἰργασμένος τὴν πόλιν καὶ τῷ σώματι καὶ τοῖς χρή- 
μασι, ταῦτα γοῦν μοι παρ᾽ ὑμῶν ὑπάρχειν. ὧν οὐ 

μόνον τοὺς εὖ πεποιηκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς μηδὲν 
ἀδικοῦντας τυγχάνειν δίκαιόν ἐστι. μέγα μὲν οὖν 
ἡγοῦμαί {μοι τεκμήριον εἶναι, ὅτι. εἴπερ ἐδύναντο 
οἱ κατήγοροι ἰδίᾳ μὲ ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι. οὐκ ἂν τὰ ἤγοροι ἰδίᾳ μ γξαι, 
τῶν τριάκοντα ἁμαρτήματα ἐμοῦ κατηγόρουν. οὐδ᾽ 
μὰ “ἢὕὔ -- δ Ἁ - 2 ’ φ ’ 

ἂν ὥοντο χρῆναι ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων ἕτέ- 
. 9 3 5 Ἂ Ἁ 9 - 

ρους διαβάλλειν. ἀλλ΄ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιμω- 

οεῖσϑαι᾽ νῦν δὲ νομίζουσι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργὴν 
ἱκανὴν εἶναι καὶ τοὺς μηδὲν κακὸν εἰργασμένους ἀπο- 
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λέσαι. ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαι δίκαιον εἶναι οὔτε εἴ ὁ 

τινες τῇ πόλει πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιοι γεγένηνται, ἄλ- 

λους τινὰς ὑπὲρ τούτων τιμὴν ἢ χάριν κομίσασϑαι 

παρ᾽ ὑμῶν. οὔτ᾽ εἴ τινὲς πολλὰ κακὰ εἰργασμένοι 
εἰσίν. εἰκότως ἂν δι᾽ ἐκείνους τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας 

ὀνείδους καὶ διαβολῆς τυγχάνειν" ἱκανοὶ γὰρ οἱ ὑπάρ- 

χοντὲς ἐχϑοοὶ τῇ πόλει καὶ μέγα κέρδος νομίξοντες 

εἶναι τοὺς ἀδίκως ἐν ταῖς διαβολαῖς καϑεστηκότας. 

Πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὺς ἡγοῦμαι τῶν πο- ἴ 

λιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιϑυμεῖν καὶ (οὺς) δη- 

μοκρατίας. ἐκ τούτου γὰρ καὶ ὑμεῖς γνώσεσϑε, κἀγὼ 

περὶ ἐμαυτοῦ τὴν ἀπολογίαν ποιήσομαι. ἀποφαίνων 

ὡς οὔτε ἐξ ὧν ἐν δημοχρατίᾳ οὔτε ἐξ ὧν ἐν ὀλιγαρχίᾳ 
σεποίηκα, οὐδέν μοι προσῆκον καχόνουν εἶναι τῷ πλήϑει 

τῷ ὑμετέρῳ. πρῶτον μὲν οὖν ἐνθυμηϑῆναι χρὴ ὅτι οὐ- 8 

δείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε 

δημοχρατικός, ἀλλ᾽ ἥτις ἂν ἑκάστῳ πολιτεία συμφέρῃ. 

ταύτην προϑυμεῖται καϑεστάναι" ὥστε οὐκ ἐλάχιστον 

ἐν ὑμῖν ἐστι μέρος ὡς πλείστους ἐπιϑυμεῖν τῶν παρόν- 

τῶν νυνὶ πραγμάτων. καὶ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει. οὐ 
χαλεπῶς ἐκ τῶν πρότερον γεγενημένων μαϑήσεσϑε. 
σχέψασϑε γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. τοὺς προστάντας 9 
ἀμφοτέρων τῶν» πολιτειῶν. ὁσάκις δὴ μετεβάλοντο. 

οὐ Φρύνιχος μὲν καὶ Πείσανδρος καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνων 

δημαγωγοί, ἐπειδὴ πολλὰ εἰς ὑμᾶς ἐξήμαρτον. τὰς περὶ 

τούτων δείσαντες τιμωρίας τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν 

χατέστησαν., πολλοὶ δὲ τῶν τετρακοσίων μετὰ τῶν ἐκ 

Πειραιῶς συγκατῆλθον. ἔνιοι δὲ τῶν ἐκείνους ἐκβα- 

λόντων αὐτοὶ αὖϑις τῶν τριάκοντα ἐγένοντο; εἰσὶ δὲ 
οἵτινες ἰ τῶν ᾿Ελευσῖνάδε ἀπογραψαμένων. ἐξελθόντες 
μεϑ᾽ ὑμῶν. ἐπολιόρκουν τοὺς μεϑ’ αὑτῶν. οὔκουν 10 
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χαλεπὸν γνῶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅτι οὐ περὶ πο- 
λιτείας εἰσὶν αἱ πρὸς ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ 

τῶν ἰδίᾳ συμφερόντων ἑκάστῳ. ὑμᾶς οὖν χρὴ ἐκ τού- 
τῶν δοκιμάξειν τοὺς πολίτας. σκοποῦντας μὲν ὅπως 

ἦσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πεπολιτευμένοι. ξητοῦντας δὲ 

εἶ τις αὐτοῖς ἐγίγνετο ὠφέλεια τῶν πραγμάτων μετα- 

πεσόντων οὕτως γὰρ ἂν δικαιοτάτην {τὴν χρίσιν 

περὶ αὐτῶν ποιοῖσϑε. ἐγὼ τοίνυν ἡγοῦμαι. ὅσοι μὲν 

ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἄτιμοι ἦσαν [εὐθύνας δεδωκότες] ἢ 
τῶν ὄντων ἀπεστερημένοι ἢ ἄλλῃ τινὶ συμφορᾷ τοι- 
αύτῃ κεχρημένοι. προσήκειν αὐτοῖς ἑτέρας ἐπιϑυμεῖν 

πολιτείας. ἐλπίξοντας τὴν μεταβολὴν ὠφέλειάν τινα 

αὑτοῖς ἔσεσϑαι᾽ ὅσοι δὲ τὸν δῆμον πολλὰ κἀγαϑὰ 

εἰργασμένοι εἰσί. κακὸν δὲ μηδὲν πώποτε. ὀφείλεται, 

δὲ αὐτοῖς χάριν χομίσασϑαι παρ᾽ ὑμῶν μᾶλλον ἢ 

δοῦναι δίκην τῶν πεπραγμένων. οὐκ ἄξιον τὰς {περὶ 
τούτων ἀποδέχεσϑαι διαβολάς. οὐδ᾽ ἐὰν πάντες οἱ τὰ 

τῆς πόλεως πράττοντες ὀλιγαρχικοὺς αὐτοὺς φάσκχω- 

σιν εἶναι. 
Ἐμοὶ τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε 

δημοσίᾳ συμφορὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ οὐδεμία πώ- 

ποτὲ ἐγένετο. ἀνϑ'᾽ ἧς τινος ἂν προϑυμούμενος τῶν 

παρόντων κακῶν ἀπαλλαγῆναι ἑτέρων ἐπεϑύμουν πραγ- 
μάτων. τετριηράρχηκά τε γὰρ πεντάκις, καὶ τετρά- 

κις νεναυμάχηκα. καὶ εἰσφορὰς ἐν τῷ πολέμῳ πολλὰς 

εἰσενήνοχα. καὶ τἄλλα λελῃτούργηκα οὐδενὸς χεῖρον 

τῶν πολιτῶν. καίτοι διὰ τοῦτο πλείω τῶν ὑπὸ τῆς 

πόλεως προσταττομένων ἐδαπανώμην. ἵνα καὶ βελ- 

τίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιξοίμην, καὶ εἴ πού μοί τις συμ- 

φορὰ γένοιτο, ἄμεινον ἀγωνιξοίμην. ὧν ἐν τῇ ὀλι- 
γαρχίᾳ ἁπάντων ἀπεστερούμην᾽" οὐ γὰρ τοὺς τῷ πλή- 
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ϑει ἀγαϑοῦ τινος αἰτίους γεγενημένους χάριτος παρ᾽ 
6 -- 3 [ά 93 Ὰ Ἁ “-- τσ » 

αὑτῶν ἠξίουν τυγχάνειν. ἀλλὰ τοὺς πλεῖστα κακὰ ὑμᾶς 

εἰργασμένους εἷς τὰς τιμὰς καϑίστασαν. ὡς ταύτην 

παρ᾽ ἡμῶν πίστιν εἰληφότες. ἃ χρὴ πάντας ἐνθϑυμου- 
μένους μὴ τοῖς τού λό πιστεύ ἰλλὰ [καὶ] ! ς μὴ τοῖς τούτων λόγοις πιστεύειν. ἀλλὰ 

ἐκ τῶν ἔργων σποπεῖν ἃ ἑκάστῳ τυγχάνει πεπραγμένα. 
5. ἢ Ἂ 8 Τὰ »᾿ - ᾿ 
ἐγὼ γάρ. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὔτε τῶν τετρακοσίων 

ἐγενόμην᾽ ἢ τῶν κατηγόρων ὁ βουλόμενος παρελθὼν 
2 7ὔ 3 “ ΟΡ, "Αὶ ᾿ ς , ’ ἐλεγξάτω" οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ἐπειδὴ οἱ τριάκοντα κατε- 

στησαν. οὐδείς με ἀποδείξει οὔτε βουλεύσαντα οὔτε 

ἀρχὴν οὐδεμίαν ἄρξαντα. καίτοι εἰ μὲν ἐξόν μοι ἄρ- 
Χ 2 ᾿ ἐν 3 Ὁ - Ἁ » ΄ 7 

χειν μὴ ἐβουλόμην. ὑφ᾽ ὑμῶν νυνὶ τιμᾶσϑαι δίκαιός 

εἶμι" εἰ δὲ οἱ τότε δυνάμενοι μὴ ἠξίουν μοι μεταδι- 

δόνανι τῶν πραγμάτων. πῶς ἂν φανερώτερον ἢ οὕτως 

ψευδομένους ἀποδείξαιμι τοὺς κατηγόρους: 
Ἔτι τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ἄξιον σκέψασϑαι. ἐγὼ γὰρ 
τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἕν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρ- 

ἕσχον ὥστε. εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί, 
μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρήσασϑαι συμφορᾷ. ὑπ᾽ 

ἐμοῦ γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχϑεὶς οὐδεὶς φα- 

νήσεται. οὔτε τῶν ἐχϑρῶν οὐδεὶς τετιμωρημένος. οὔτε 

τῶν φίλων εὖ πεπονϑώς. (καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον 
ῳ " 5 » Ἁ -» 2 ᾽ , » ΄ ϑαυμάξειν. εὖ μὲν γὰρ ποιεῖν ἔν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ 
χ Ὅν Ὰ »" ,ὔ 

χαλεπὸν ἦν. ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥάδιον.) 
2 ΄ 2. Φ ᾿] » 7 2 

οὐ τοίνυν οὐδ΄ εἰς τὸν κατάλογον ᾿4ϑηναίων κατα- 

λέξας οὐδένα φανήσομαι. οὐδὲ δίαιταν καταδιαιτησά- 

μξνος οὐδενός. οὐδὲ πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων 
γεγονὼς συμφορῶν. καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων 

-" τ 3 ’ὔ Θε,  Ἃ Ἁ ᾿ Ἁ νϑ κακῶν αἰτίοις ὀργίξεσϑε. εἰκὸς καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρ- 

τηχότας βελτίους ὑφ᾽ ὑμῶν νομίζεσϑαι. καὶ μὲν δή. 
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ὦ ἄνδρες δικασταί, μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ 
τῇ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. ὅστις γὰρ τότε οὐ- 

δὲν ἐξήμαρτον οὕτω πολλῆς δεδομένης ἐξουσίας. ἢἦ 
που νῦν σφόδρα προϑυμηϑήσομαι χρηστὸς εἶναι. εὖ 

εἰδὼς ὅτι. ἐὰν ἀδικῶ. παραχρῆμα δώσω δίκην. ἀλλὰ 
γὰρ τοιαύτην διὰ τέλους γνώμην ἔχω. ὥστε ἐν ὀλιγαρ- 

χίᾳ ] μὲν μὴ ἐπιϑυμεῖν τῶν ἀλλοτρίων, ἐν δημοκρατίᾳ 

δὲ τὰ ὄντα προϑύμως εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκειν. 

18. Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐκ ἂν δικαίως 

ὑμᾶς μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μηδὲν πεπονϑύότας 
κακόν. ἐξὸν ὀργίζξεσϑαι τοῖς εἰς τὸ πλῆϑος ἐξημαρτη- 
κόσιν. οὐδὲ τοὺς μὴ φυγόντας ἐχϑροὺς νομίξειν. 
»} ᾿ Χ ς - " ΄ 2. Φλ δ , 
ἀλλὰ τοὺς ὑμᾶς ἐχβαλόντας. οὐδὲ τοὺς προϑυμουμε- 

νους τὰ ἑαυτῶν σῶσαι. ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφῃη- 

ρημένους. οὐδὲ οἱ τῆς σφετέρας αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα 
- 2 Κὐν δς ἊΣ ἢ 2 ο ΣΕ ς ’ 
ἔμειναν ἕν τῷ ἄστει. ἀλλ᾽ οἰτινὲς ἕνερους ἀπολέδαι 

βουλόμενοι μετέσχον τῶν πραγμάτων. εἰ δὲ οἴεσϑε 

χρῆναι. οὺς ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες. ὑμεῖς ἀπο- 

λέσαι. οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπο λειφϑήσεται. 

1. Σκχοπεῖν δὲ χρὴ καὶ ἐκ τῶνδε. ὦ ἄνδρες δικασταί. 
Ἁ ᾿ Ἄς δ᾽ 2 »“ , Ἔ 

πάντες γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι ἐν τῇ προτέρᾳ δημοκρατίᾳ 

τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων πολλοὶ μὲν τὰ δημό- 
“ Ἵ ΘΑ “» δ 3 

σια ἔκλεπτον. ἔνιοι δ΄ ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις ἐδωροδόκουν. 
ον -- ᾿ , ὦ Ν 

οὗ δὲ συκοφαντοῦντες τοὺς συμμάχους ἀφίστασαν. καὶ 

εἰ μὲν οἱ τριάκοντα τούτους μόνους ἐτιμωροῦντο. ἄν- 

δρας ἀγαϑοὺς καὶ ὑμεῖς ἂν αὐτοὺς ἡγεῖσϑε' νῦν δὲ, 
ὅτε ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις ἡμαρτημένων τὸ πλῆδϑος κακῶς 

ποιεῖν ἠξίουν. ἠγανακτεῖτε, ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι τὰ 

τῶν ὀλίγων ἀδικήματα πάσῃ τῇ πόλει κοινὰ γίγνεσϑαι. 
90 οὐ τοίνυν ἄξιον χρῆσϑαι τούτοις. οἷς ἐκείνους ἑωρᾶτε 
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τι ἐξαμαρτάνοντας. οὐδὲ ἃ πάσχοντες ἄδικα ἐνομίζετε 

σάσχειν. ὅταν ἑτέρους ποιῆτε, δίκαια ἡγεῖσϑαι, ἀλλὰ 

τὴν αὐτὴν κατελθόντες περὶ ἡμῶν γνώμην ἔχετε. ἥν- 

πὲρ φεύγοντες περὶ ὑμῶν αὐτῶν εἴχετε" ἐκ τούτων 

γὰρ χαὶ ὁμόνοιαν πλείστην ποιήσετε. καὶ ἡ πόλις 
ἔσται μεγίστη. καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἀνιαρότατα ψηφιεῖσϑε. 

᾿Ενϑυμηϑῆναι δὲ χρή. ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τῶν 
ἐπὶ τῶν τριάκοντα γεγενημένων. ἵνα τὰ τῶν ἐχϑρῶν 
ἁμαρτήματα ἄμεινον ὑμᾶς ποιήσῃ περὶ τῶν ὑμετέρων 

αὐτῶν βουλεύσασϑαι. ὅτε μὲν γὰρ ἀκούοιτε τοὺς ἐν 
ἄστει τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν. μικρὰς ἐλπίδας εἴχετε 

τῆς χαϑόδου. ἡγούμενοι τὴν ἡμετέραν ὁμόνοιαν μέ- 

γιότον κακὸν εἶναι τῇ ὑμετέρᾳ φυγῇ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐπυν - 
ϑάνεσϑε τοὺς μὲν τρισχιλίους στασιάξοντας, τοὺς ἄλ- 

λους δὲ πολίτας ἐκ τοῦ ἄστεως ἐκκεκηρυγμένους, τοὺς 

δὲ τριάχοντα μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας, πλείους 

«(δὲ ὄντας τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν δεδιότας ἢ τοὺς ὑμῖν 
πολεμοῦντας. τότ᾽ ἤδη καὶ κατιέναι προσεδοκᾶτε καὶ 

παρὰ τῶν ἐχϑρῶν λήψεσϑαι δίκην. ταὐτὰ γὰρ τοῖς 
ϑεοῖς ηὔχεσϑε, ἅπερ ἐκείνους ἑωρᾶτε ποιοῦντας, ἡγού- 

μενοι διὰ τὴν τῶν τριάκοντα πονηρίαν πολὺ μᾶλλον 

σωϑήσεσϑαι ἢ διὰ τὴν τῶν φευγόντων δύναμιν κατιέ- 

ναι. χρὴ τοίνυν. ὦ ὄἄνδροες δικασταί, τοῖς πρότερον 
γεγενημένοις παραδείγμασι χρωμένους βουλεύεσϑαι 

περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι. καὶ τούτους ἡγεῖσϑαι 
δημοτικωτάτους. οἵτινες ὁμονοεῖν ὑμᾶς βουλόμενοι τοῖς 

ὅρχοις χαὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμένουσι. νομίζοντες καὶ 

τῆς πόλεως ταύτην ἱχανωτάτην εἶναι σωτηρίαν καὶ 

τῶν ἐχϑρῶν μεγίστην τιμωρίαν: οὐδὲν γὰρ ἂν εἴη 

αὐτοῖς τούτων χαλεπώτερον, ἢ πυνϑάνεσϑαι μὲν ἡμᾶς 

μετέχοντας τῶν πραγμάτων, αἰσϑάνεσϑαι δὲ οὕτως 
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διακειμένους τοὺς πολίτας ὥσπερ μηδενὸς ἐγκλήματος 

πρὸς ἀλλήλους γεγενημένου. χρὴ δὲ εἰδέναι. ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ὅτι οἱ φεύγοντες τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς 

πλείστους καὶ διαβεβλῆσϑαι καὶ ἠτιμῶσϑαι βούλονται, 

ἐλπίζοντες τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀδικουμένους ἑαυτοῖς ἔσε- 
σϑαι συμμάχους. τοὺς δὲ συκοφάντας εὐδοκιμεῖν 
δέξαιντ᾽ ἂν παρ᾽ ὑμῖν καὶ μέγα δύνασϑαι ἐν τῇ 
πόλει" τὴν γὰρ τούτων πονηρίαν ἑαυτῶν ἡγοῦνται 

σωτηρίαν. 

Ἄξιον δὲ μνησϑῆναν {καὶ τῶν μετὰ τοὺς τετρα- 
’ ὔἷ ; 5: ᾿ , Ο’ κι » ὯΝ κοσίους πραγμάτων᾽ εὖ γὰρ εἴσεσϑε ὅτι, ἃ μὲν οὗτοι 

συμβουλεύουσιν. οὐδεπώποτε ὑμῖν ἑλυσιτέλησεν. ἃ δ᾽ 

ἐγὼ παραινῶ. ἀμφοτέραις ἀεὶ ταῖς πολιτείαις συμφέ- 
οει. ἴστε γὰρ ᾿Επιγένην καὶ Ζημοφάνην καὶ | Κλει- 

σϑένην ἰδίᾳ μὲν καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμ- 

φοράς. δημοσίᾳ δὲ ὄντας μεγίστων χακῶν αἰτίους. 

ἐνίων μὲν γὰρ ἔπεισαν ὑμᾶς ἀκρίτων ϑάνατον κχκατα- 
ψηφίσασϑαι. πολλῶν δὲ ἀδίκως δημεῦσαι τὰς οὐσίας. 

ἢ 5, 5. 12 , Δ: Ὁ ἊΣ εν ΟΝ - 
τοὺς δ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν πολιτῶν᾽ τοιοῦτοι 

γὰρ ἦσαν ὥστε τοὺς μὲν ἡμαρτηκότας ἀργύριον λαμ- 
βάνοντες ἀφιέναι. τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας εἰς ὑμᾶς 

εἰσιόντες ἀπολλύναι. καὶ οὐ πρότερον ἐπαύδαντο, 
ἕως τὴν μὲν πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς μεγίστας συμ- 
φορὰς κατέστησαν, αὐτοὶ δ᾽ ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγέ- 

γοντο. ὑμεῖς δὲ οὕτως διετέϑητε ζῶστε» τοὺς μὲν 

φεύγοντας κατεδέξασϑε. τοὺς δ᾽ ἀτίμους ἐπιτίμους 

ἐποιήσατε. τοῖς δ᾽ ἄλλοις περὶ ὁμονοίας ὅρκους ὥμνυτε" Ή . 6 ο πέξθυ ὁὦ 9 00 ς ὧμ 
»" ἈΞ ἋἋ ᾿ 2 - χ τελευτῶντες δὲ ἥδιον ἂν τοὺς ἔν τῇ δημοκρατίᾳ συκο- 
- 2 ἐᾷ Ἃ ᾿ ᾽;}, 2 αν, φαντοῦντας ἐτιμωρήσασϑε ἢ τοὺς ἄρξαντας ἐν τῇ ὀλι- 

γαρχίᾳ. καὶ εἰκότως. ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσι γὰρ 
ἤδη φανερόν ἐστιν ὅτι διὰ τοὺς μὲν ἀδίκως πολιτευο- 
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μένους ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ δημοκρατία γίγνεται. διὰ δὲ 

τοὺς ἐν τῇ δημοχρατίᾳ συκοφαντοῦντας ὀλιγαρχία δὶς 

κατέστη. ὥστε οὐκ ἄξιον τούτοις πολλάκις χρῆσϑαι 
συμβούλοις. οἷς οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειϑομένοις. 
σκέψασϑαι δὲ χρὴ ὅτι καὶ τῶν ἐκ Πειραιῶς οἱ μεγί- 

7, “ Ἁ ἤ , Ἁ 

στην δόξαν ἔχοντες καὶ μάλιστα κεκινδυνευκότες καὶ 

πλεῖστα ὑμᾶς ἀγαϑὰ εἰργασμένοι πολλάκις ἤδη τῷ 
6 , 7 ᾿ξ “ κι Ἁ “" 

ὑμετέρῳ πλήϑει διεκελεύσαντο τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς 

συνϑήκαις ἐμμένειν. ἡγούμενοι ταύτην δημοκρατίας 

εἶναι φυλαχὴν᾽ τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ἄστεως ὑπὲρ τῶν 
παρεληλυϑότων ἄδειαν ποιήσειν. τοῖς δ᾽ ἐκ Πειρανῶς 

οὕτως πλεῖστον (ἂνΣ χρόνον τὴν πολιτείαν παραμεῖναι. 

οἷς ὑμεῖς πολὺ ἂν δικαιότερον πιστεύοιτε ἢ τούτοις, 
[ΑἹ ΄ Χ νΎ Ν ἀΦΡ α 53.Ἐτ» 7 

οἱ φεύγοντες μὲν δι΄ ἑτέρους ἐσώϑησαν. κατελθόντες 

ὃὲ συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσιν. ἡγοῦμαι δέ. ὦ ἄνδρες 
δικασταί. τοὺς μὲν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας ἐμοὶ 

τῶν ἐν ἄστει μεινάντων φανεροὺς γεγενῆσϑανι καὶ ἕν 

ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν δημοκρατίᾳ. ὁποῖοί τινές εἶσι πολῖ- 
ται τούτων δ᾽ ἄξιον ϑαυμάξειν, ὅ τι ἂν ἐποίησαν. εἴ 

τις αὐτοὺς εἴασε τῶν τριάκοντα γενέσϑαι. οἱ νῦν δη- 

μοχρατίας οὔσης ταὐτὰ ἐκείνοις πράττουσι, καὶ ταχέως 

μὲν ἐκ πενήτων πλούσιοι γεγένηνται, πολλὰς δὲ ἀρχὰς 

ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόασιν. ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν 
ὁμονοίας ὑποψίαν πρὸς ἀλλήλους πεποιήκασιν. ἀντὶ 

δὲ εἰρήνης πόλεμον κατηγγέλκασι. διὰ τούτους δὲ 

ἄπιστοι τοῖς Ἕλλησι γεγενήμεϑα. καὶ τοσούτων κα- 

κῶν χαὶ ἑτέρων πολλῶν ὄντες αἴτιοι. καὶ οὐδὲν δια- 
φέροντες τῶν τριάκοντα πλὴν ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ὀλιγαρ- 

χίας οὔσης ἐπεϑύμουν ὧνπερ οὗτοι. οὗτοι δὲ καὶ 
δημοχρατίας τῶν αὐτῶν ὧνπερ ἐκεῖνοι. ὅμως οἴονται 
χρῆναι οὕτως ῥᾳδίως ὃν ἂν βούλωνται κακῶς ποιεῖν, 

28 

29 

90 

91 



92 

99 

84 

206 ΑΥ̓ΣΙΟΥ ᾿ ἐν ατ ῊΣ 

ὥσπερ τῶν μὲν ἄλλων ἀδικούντων, ἄριστοι δὲ ἄνδρες 
αὐτοὶ γεγενημένοι. (καὶ τούτων μὲν οὐκ ἄξιον ϑαυ- 

7 (τ -" ’ [κι " ᾿ ΄, ω 
μάξειν, ὑμῶν δέ, ὅτι οἴεσϑε μὲν δημοκρατίαν εἶναι, 

, Ἀ ΔΌΡΑ μὴ; Ἐ ῇ ᾿ γίγνεται δὲ ὃ τι ἂν οὗτοι βούλωνται. καὶ δίκην δι- 

δόασιν οὐχ οἱ τὸ ὑμέτερον πλῆϑος ἀδικοῦντες. ἀλλ᾽ 

οἱ τὰ σφέτερα αὐτῶν μὴ διδόντες). καὶ δέξαιντ᾽ ἂν 

μικρὰν εἶναι τὴν πόλιν μᾶλλον ἢ δι’ ἄλλους μεγάλην 
Ἁ 2 ’ [ς 4 - δ Ἁ Ἁ 3 

καὶ ἐλευϑέραν. ἡγούμενοι νῦν μὲν διὰ τοὺς ἐκ Πει- 
- [4 ἷν Ἂ- τ “- - Ο’ “Αι Ἄ 

ραιῶς κινδύνους αὑτοῖς ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἂν βού- 

λωνται. ἐὰν δ᾽ ὕστερον ὑμῖν δι᾿ ἑτέρους σωτήρια 

γένηται. τούτους μὲν πεπαύσεσϑαι,. ἐκείνους δὲ μεῖς 
ξον δυνήσεσθαι" ὥστε τὸ αὐτὸ πάντες ἐμποδών εἰσιν. 
9. 3 » 9 Ν "- » ᾽ -“Σ5-7 Ἁ 

ἐάν τι δι᾿ ἄλλων ἀγαϑὸν ὑμῖν φαίνηται. τοῦτο μὲν 

οὖν οὐ χαλεπὸν τῷ βουλομένῳ κατανοῆσαι" αὐτοί τὸ 

γὰρ οὐκ ἐπιϑυμοῦσι λανϑάνειν. ἀλλ᾽ αἰσχύνονται μὴ 
δοκοῦντες εἶναι πονηροί, ὑμεῖς τε τὰ μὲν αὐτοὶ δρᾶτε 

τὰ δ᾽ ἑτέρων πολλῶν ἀκούετε. ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, δίκαιον μὲν ἡγούμεϑ' εἶναι πρὸς πάντας 

ὑμᾶς τοὺς πολίτας ταῖς συνθήκαις καὶ τοῖς ὅρκοις 

ἐμμένειν. ὅμως δέ, ὅταν μὲν ἴδωμεν τοὺς τῶν κακῶν 

αἰτίους δίκην διδόντας, τῶν τότε περὶ ὑμᾶς γεγενη- 

ὠένων μεμνημένοι συγγνώμην ἔχομεν, ὅταν δὲ φανε- 

οοὺ γένησϑε τοὺς μηδὲν αἰτίους ἐξ ἴσου τοῖς ἀδικοῦσι 

τιμωρούμενοι. τῇ αὐτῇ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑποζψίαν 

καταστήδετες . .. ..- 

20. 

«ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΒΥΑΝΔΡΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ. 

εος οὐδ᾽ ἡγούμενος ἀχριβῇ νῦν τὴν δοκιμασίαν 

αὐτοὺς διὰ τὸν χρόνον ποιήδσεσϑαι,. ἐπεὶ σύνοισϑα 

σι 
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πολλὰ καὶ δεινὰ εἰς αὐτοὺς ἐξημαρτηκχώς. ὧν ἐπιλε- 
λῆσϑαι καὶ οὐδ᾽ ἀναμνησϑήσεσϑαι ἐνίων αὐτοὺς 
νομίζεις. ὃ δὴ ἔγωγε καὶ ἀγαναχτῶ. εἶ ταύτῃ τῇ ἐλ- 

πίδι εἰς ὑμᾶς ἥκει πιστεύων, ὥσπερ ἄλλων μέν τινῶν 

ὄντων τῶν ἠδικημένων. ἑτέρων δὲ τῶν ταῦτα διαψη- 
φιουμένων. ἀλλ᾽ οὐκ ἀμφότερα τῶν αὐτῶν καὶ πεπον- 

ϑότων καὶ ἀκουσομένων. αἴτιοι δὲ τούτων ὑμεῖς ἐστε᾿ 

οὐ γὰρ ἐνθυμεῖσϑε ὅτι οὗτοι μέν. ὅτε ἧ πόλις ὑπὸ 
[τῶν] “ακεδαιμονίων ἤρχετο, οὐδὲ τῆς αὐτῆς δουλείας 

ὑμῖν μεταδοῦναι ἠξίωσαν. ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως ἐξή- 
λασαν᾽ ὑμεῖς δ᾽ ἐλευϑέραν αὐτὴν ποιήσαντες οὐ μόνον 

τῆς ἐλευϑερίας αὐτοῖς ἀλλὰ καὶ τοῦ δικάξειν καὶ τοῦ 

ἐχχλησιάξειν περὶ τῶν κοινῶν μετέδοτε. ὥστε εἰκότως 

ὑμῶν ταύτην τὴν εὐήϑειαν καταγιγνώσκουσιν. ὧν εἷς 

οὗτος ὧν οὐκ ἀγαπᾷ εἴ τις αὐτὸν ἐᾷ τούτων μετέχειν. 
ἀλλὰ καὶ πρὶν ἐχείνων δοῦναι δίκην πάλιν ἄρχειν 
ἀξιοῖ. καὶ νυνὶ αὐτὸν ἀκούω μὲν ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ 
κατηγορουμένων διὰ βραχέων ἀπολογήσεσϑαι, ἐπισύ- 

ροντὰ τὰ πράγματα καὶ διακλέπτοντα τῇ ἀπολογίᾳ 

τὴν κατηγορίαν. λέξειν δὲ ὡς πολλὰ εἰς τὴν πόλιν 

ἀνηλώχασι καὶ φιλοτίμως λελῃτουργήκασι καὶ νίκας 

πολλὰς καὶ καλὰς ἐν δημοκρατίᾳ νενικήκασι. καὶ ὅτι 

αὐτὸς χόσμιός ἐστι καὶ οὐχ ὁρᾶται ποιῶν ἃ ἕτεροι 
ἐνταῦϑα τολμῶσιν. ἀλλὰ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν ἀξιοῖ. 
ἐγὼ δὲ πρὸς τούτους τοὺς λόγους οὐ χαλεπὸν οἶμαι 
ἀντειπεῖν" πρὸς μὲν τὰς λῃτουργίας, ὅτι κρείττων ἦν 

ὁ πατὴρ αὐτοῦ μὴ λητουργήδας ἢ τοσαῦτα τῶν ἕαυ- 

τοῦ ἀναλώσας" διὰ γὰρ ταῦτα πιστευϑεὶς ὑπὸ τοῦ δή- 

μου κατέλυσε τὴν δημοχρατίαν. ὥστ᾽ εἶναι ταῦτα τὰ 

ἔργα ἀειμνηστότερα ἢ τὰ ἐκ τῶν λῃτουργιῶν αὐτῷ 

ἀναϑήματα᾽ πρὸς δὲ τὴν ἡσυχιότητα τὴν τούτου. ὅτι ῦ 
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οὐ νῦν δεῖ αὐτὸν ἐξετάξειν εἰ σώφρων ἐστίν, ὅτ᾽ αὐ- 
»" 9 Ἵ 9 ’ὔ 9 3 3 -»“Ὕ» Ν ῇ 

τὸν οὐχ ἔξεστιν ἀσελγαίνειν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 

σκοπεῖν, ἐν ᾧ ἐξὸν ὁποτέρως ἐβούλετο ξῆν εἴλετο πα- 

ρανόμως πολιτευϑῆναι. τοῦ μὲν γὰρ νῦν μηδὲν ἐξα- 

μαρτάνειν οὗ κωλύσαντες αἴτιοι. τῶν δὲ τότε γενομέ- 

νῶν ὃ τούτου τρόπος καὶ οἱ τούτῳ ἐπιτρέπειν ἀξι- 
-μ ἰνᾺ 3 9.Ν 3 , ͵ 2 -’7ὦ - οὔντες. ὥστ᾽ ἐὰν ἐκ τούτων δοκιμάξεσϑαι ἀξιοῖ, ταῦτα 

χρὴ ὑπολαμβάνειν, μὴ εὐήϑεις αὐτῷ εἶναι δοκῆτε. 
᾿Εὰν δὲ καὶ ἐπὶ τοιόνδε λόγον τράπωνται. ὡς ὃ 

χρόνος οὐκ ἐγχωρεῖ ἄλλον ἀποκληρῶδαι., ἀλλὰ ἀνάγκη. 

ἐὰν αὐτὸν ἀποδοκιμάσητε,. ἄϑυτα τὰ πάτρια ἱερὰ γί- 

γνεῦϑαι. τάδ᾽ ἐνθυμήϑητε. ὅτι πάλαι ὃ χρόνος ἤδη 
παρελήλυϑεν. ἡ γὰρ αὔριον ἡμέρα μόνη λοιπὴ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐστιν, ἐν δὲ ταύτῃ τῷ «“1ιὶ τῷ σωτῆρι ϑυσία 
γίγνεται, δικαστήριον δὲ παρὰ τοὺς νόμους ἀδύνατον 

πληρωϑῆναι. εἰ δὲ ταῦτα πάνϑ᾽ οὗτος ὥστε γενέσϑαι 
διαπέπρακται. τί (χρὴ προσδοκῆσαι δοκιμασϑ' ἐντ᾽ 

αὐτὸν ποιήσειν. εἰ τὴν ἐξιοῦσαν ἀρχὴν πέπεικεν αὑ- 

τοῦ ἕνεκα παρανομῆσαι; ἀρ᾽ ἂν ὀλίγα τοιαῦτα ἕν τῷ 
2 -- Ψ, 2 Ἁ Ἁ Ἃ 3 μ}} 5 

ἐνιαυτῷ διαπράξασθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν οἵμαι. 
ἔστι δ᾽ ὑμῖν {οὐ τοῦτο μόνον σκεπτέον, ἀλλὰ καὶ 
πότερον εὐσεβέστερον τὸν βασιλέα καὶ τοὺς συνάρ- 
χοντας τὰ ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ἄρξειν ἱερὰ ϑῦσαι. ὡς 
καὶ πρότερον ἤδη γεγένηται. ἢ καὶ τοῦτον, ὃν οὐδὲ 
καϑαρὸν εἶναι τὰς χεῖρας οἱ εἰδότες μεμαρτυρήκασι. 
καὶ πότερον ὑμεῖς ὠμόσατε εἷς τὴν ἀρχὴν ἀδοκίμαστον 

ς μ᾿} 7 Χ 27 - Σ - καταστήσειν, ἢ δοκιμάσαντες τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς 
στεφανώσειν. ταῦτα γὰρ σκοπεῖσϑε' κἀκεῖνο (δ᾽) 
ἐνθυμεῖσϑε., ὅτι ὁ ϑεὶς τὸν περὶ τῶν δοκιμασιῶν νό- 

τ Ο Ἁ “- 3 3 , 3 ἤ μον οὐχ ἥκιστα [περὶ] τῶν ἐν ὀλιγαρχίᾳ ἀρξάντων 
ἕνεκα ἔϑηκεν. ἡγούμενος δεινὸν εἶναι, εἰ δι’ οὃς ἡ 
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δημοκρατία κατελύετο. οὗτοι ἐν τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ 

πάλιν ἄρξουσι. καὶ κύριοι γενήσονται τῶν νόμων καὶ 

τῆς πόλεως, ἣν πρότερον παραλαβόντες οὕτως αἰσχρῶς 

καὶ δεινῶς ἐλωβήσαντο. ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον τῆς δοκιμα- 

σίας ὀλιγώρως ἔχειν. οὐδὲ μικρὸν ἡγουμένους τὸ πρᾶγμα 
μὴ φροντίζειν αὐτῆς, ἀλλὰ φυλάττειν" ὡς ἕν τῷ ἕκα- 

στον δικαίως ἄρχειν ἥ τὲ πολιτεία καὶ τὸ ἄλλο πλῆ- 
ϑος τὸ ὑμέτερον σῴζεται. {καὶΣ εἶ μὲν δὴ βουλεύσων 

νυνὶ ἐδοχιμάξετο καὶ ὡς ἱππευκότος αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 

τριάχοντα τοὔνομα ἐν ταῖς σανίσιν ἐνεγέγραπτο, καὶ 

ἄνευ κατηγόρου ἂν αὐτὸν ἀπεδοκιμάξετε' νῦν δέ, ὅτε 
[μὴ μόνον ἱππευκὼς μηδὲ βεβουλευκώς, ἀλλὰ] καὶ εἰς 

τὸ πλῆϑος ἐξημαρτηκὼς φαίνεται. οὐκ ἂν ἄτοπον 

ποιήσαιτε. εἰ μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντες περὶ αὖ- 

τοῦ φανεῖσϑ'ε; καὶ μὲν δὴ βουλεύειν γε δοκιμασϑεὶς 
πεντακοσιοστὸς ὧν μετὰ τῶν ἄλλων ἐνιαυτὸν ἂν μό- 

νον ἐβούλευσεν. ὥστε καὶ εἴ τι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
ἐξαμαρτάνειν ἐβούλετο, ῥαδίως ἂν ὑπὸ τῶν ἄλλων 
ἐχωλύετο. ταύτης δὲ τῆς ἀρχῆς ἀξιούμενος αὐτὸς 
χαϑ’ αὑτὸν ἄρξει. καὶ μετὰ τῆς ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ βου- 

λῆς τὸν ἅπαντα χρόνον τῶν μεγίστων κύριος γενή- 

σεται ὥστε ὑμῖν καϑήκειν περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς 
ἀκριβεστέραν τὴν δοκιμασίαν ἢ περὶ τῶν ἄλλων ἀρ- 

χῶν ποιεῖσϑαι. εἰ δὲ μή, πῶς οἴεσϑε τὸ ἄλλο πλῆϑος 
τῶν πολιτῶν διακείσεσϑαι. ὅταν αἴσϑωνται. (ὃνν 

προσῆκε δίκας τῶν ἡμαρτημένων διδόναι, τοῦτον ὑφ᾽ 

ὑμῶν τοιαύτης ἀρχῆς ἠξιωμένον; καὶ φόνου δίέκας 

δικάξοντα, ὃν ἔδει αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ 
βουλῆς κρίνεσϑαι; καὶ πρὸς τούτοις ἴδωσιν ἐστεφανω- 
μένον. καὶ ἐπικλήρων καὶ ὀρφανῶν κύριον γεγενη- 
μένον. ὧν ἐνίοις αὐτὸς ὧν οὗτος τῆς ὀρφανίας αἴτιος 

ΤΎΎΒΙΑΒ. Πα. ΤῊΪΠΟΥ͂. 14. 
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ἀποδέδεικται; ἄρ᾽ οὐκ ἂν οἴεσϑε αὐτοὺς χαλεπῶς 

διακεῖσϑαι καὶ ὑμᾶς αὐτῶν αἰτίους ἡγήσασϑαι. ὅταν 

γένωνται ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις, ἐν οἷς αὐτῶν πολ- 

λοὶ εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπήγοντο καὶ ἄκριτοι ὑπὸ 

τούτων ἀπώλλυντο καὶ φεύγειν τὴν σφετέραν αὐτῶν 

ἠναγκάξοντο; κἀκεῖνο προδενθϑυμηϑῶσιν, ὅτι ὃ αὐτὸς 

οὗτος ἀνὴρ [Θρασύβουλος] αἴτιος γεγένηται Δεωδά- 
μαντά τε ἀποδοκιμασϑῆναι καὶ τοῦτον δοκιμασϑῆναι., 

τοῦ μὲν κατήγορος γενόμενος. ὑπὲρ τούτου δὲ ἀπο- 

λογήσασϑαι παρασκευασάμενος. (εὖ εἰδὼς» ὅπως πρὸς 
τὴν πόλιν διάκειται καὶ πόσων αἴτιος αὐτῇ κακῶν 

γεγένηται; ἢ πειϑόμενοι πῶς ἂν οἴεσϑε διαβληϑῆναι; 

τότε μὲν γὰρ ὑμᾶς ὥοντο ὀργισϑέντας Μεωδάμαντα 

ἀποδοχιμάσαι" ἐὰν δὲ τοῦτον δοκιμάσητε, εὖ εἴσον- 
ται ὅτι οὐ δικαίᾳ γνώμῃ περὶ αὐτοῦ κέχρησϑε. ἔστι 
ὃὲ τούτοις μὲν πρὸς ὑμᾶς ἁγών. ὑμῖν δὲ πρὸς ἅπα- 
σαν τὴν πόλιν, ἣ σκοπεῖ νυνὶ τίνα ὑμεῖς γνώμην περὶ 

αὐτῆς ἕξετε. καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἡγείσϑω μὲ Δεωδά- 

μαντι χαριξόμενον κατηγορεῖν Εὐάνδρου. ὅτι φίλος 

ὧν τυγχάνει. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς πόλεως προ- 
νοούμενον. ῥάδιον δ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος μα- 

ϑεῖν. “εωδάμαντι γὰρ συμφέρει τοῦτον δοκιμασϑῆναι. 

οὕτω γὰρ ὑμεῖς μάλιστα διαβληϑήσεσϑε. χαὶ δόξετε 

ἀντὶ δημοτικῶν ἀνθρώπων ὀλιγαρχικοὺς εἷς τὰς ἀρ- 

χὰς καϑιστάναι᾽ ὑμῖν δὲ τόνδε ἀποδοκιμάσαι. δόξετε 
γὰρ κἀκεῖνον δικαίως [ἂν] ἀποδοκιμάσαι" ἐὰν δὲ μηδὲ 
τόνδε. οὐδ᾽ ἐκεῖνον δικαίως. 

Καίτοιγε αὐτὸν ἀκούω λέξειν ὡς οὐ περὶ αὐτοῦ 

μόνον ἡ δοκιμασία ἐστίν. ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν ἐν 
ἄστει μεινάντων, καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας 

ὑμᾶς ὑπομνήσειν, ὡς ἐκ τούτων προσληψόμενον αὐτὸν 
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Ἁ Ὰ 2 ΒΩ ἌΘΩ͂Ν 3 ς Χ δοκιμαστὰς τοὺς ἐν ἄστει μείναντας. ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ 
-Ἵ 7 , Χ 3 Ὰ μι -»" ἤ [πὰ 

τοῦ πλήϑους βραχέα πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν βούλομαι. ὅτι 

ὁ δῆμος οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχει περὶ πάντων τῶν 
3 2 , 3 Ὰ Ἁ Χ - -Ὁ- 2 

ἐν ἄστει μεινάντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιαῦτα ἐξα;- 

μαρτανόντων οἵαν ἐγώ φημι δεῖν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων 

τὴν ἐναντίαν. τεχμήριον δέ᾽ οὐ γὰρ ἔλαττον τού- 

τους ἡ πόλις τετίμηκε τῶν ἐπὶ Φυλὴν ἐλθόντων καὶ 

τὸν Πειραιᾶ καταλαβόντων. εἰκότως" τοὺς μὲν γὰρ 

ἴσασιν ὁποῖοί τινὲς ἕν δημοκρατίᾳ μόνῃ γεγένηνται, 

ὁποῖοι δ᾽ ἄν τινὲς ἐν ὀλιγαρχίᾳ γένοιντο. οὔπω πεῖ- 
27 2 ᾿ χ Χ ΄ δ , τ ’ ραν εἰλήφασι" παρὰ δὲ τούτων ἑκατέρας τῆς πολιτείας 

ἱκανὴν βάσανον ἔχουσιν, ὥστ᾽ εἰκότως πιστεύειν. καὶ 
ς - τ ν Ἁ » Ἃ , ’ 

ἡγοῦνταί γεὲ διὰ μὲν τοὺς τοιούτους συλληφϑέντας 

τότε ἀποθανεῖν, διὰ δὲ τοὺς ἄλλους [τοὺς συλληφϑέν- 

τας] ἐχφυγεῖν., ἐπεὶ εἴ γε τὴν αὐτὴν γνώμην ἅπαντες 
ς᾽ Φπωϑ, 4. Χ ἌΣ. Ὁ5 μ᾿ 7 3... 9 9} 3 

ἔσχον. οὔτ᾽ ἂν φυγὴ οὔτ ἂν κάϑοδος οὔτ᾽ ἄλλο οὐ- 

δὲν ἂν τῶν γεγενημένων τῇ πόλει συνέβη. ἀλλὰ 
Ὄπ ἔκν τ, -“ 5; ἸΑ Ο’ Ἃ καὶ ὃ ἄλογον δοκεῖ εἶναν παρά τισιν, ὅπως ποτὲ πολ- 

λοὲ ὄντες ὑπ᾽’ ὀλίγων τῶν ἐν Πειραιεῖ ἡττήϑησαν,. 

οὐδαμόϑεν ἄλλοθεν ἢ ἔκ τῆς τούτων προνοίας γεγέ- 

νηται οὗτοι γὰρ εἵλοντο μετὰ τῶν κατελθόντων πολι- 

τεύεσϑαι μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν τριάκοντα “ακεδαιμονίοις 

δουλεύειν. τοιγάρτοι ἀντὶ τούτων αὐτοὺς ὁ δῆμος 

ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τετίμηκεν. ἱππαρχεῖν καὶ στρα- 

τηγεῖν καὶ πρεσβεύειν ὑπὲρ αὑτῶν αἱρούμενοι" καὶ 
3 ’ κ » ’ δὴ Χ ’ εἶ οὐδέποτε αὐτοῖς μετεμέλησεν. καὶ διὰ μέν γε τοὺς 

πολλὰ ἐξαμαρτόντας τὰς δοκιμασίας εἶναι ἐψηφίσαντο, 

διὰ δὲ τοὺς μηδὲν τοιοῦτον πράξαντας τὰς συνϑήκας 
3 ι - Ξ “πὴ κ Ἕ 6 ᾿ -Ὁ 7 2 

ἑποιήσαντο. τοσαῦτά ὅσοι ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ δήμου ἀπο- 

κρίνομαι. β 
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σχέψασϑαι ποτέρῳ ἂν πειϑόμενοι περὶ τῆς δοκιμασίας 

ταύτης ἄμεινον βουλεύδαισϑε, πότερον ἐμοὶ ἢ Θρασυ- 
ῇ ει δε σον Ὁ 7 Ν Χ 5. δ ο Ναὶ 

βούλῳ. ὃς αὐτῷ ἀπολογήσεται. περὶ μὲν οὖν ἐμοῦ ἢ 

τοῦ πατρὸς ἢ τῶν προγόνων οὐδὲν οὗτος εἰπεῖν ἕξει 

εἰς μισοδημίαν. οὔτε γὰρ ὡς ὀλιγαρχίας μετέδχον 

(ὕστερον γὰρ τῶν χρόνων τούτων ἀνὴρ εἶναν ἐδοκι- 
μάσϑην). οὔϑ᾽ ὡς ὁ πατήρ (πρὸ γὰρ τῶν στάσεων 

πολὺ ἐν Σικελίᾳ ἄρχων ἐτελεύτησεν) οὐδ᾽ ὡς οἱ πρό- 
.)ζονοι ὑπὸ τοῖς τυράννοις ἐγένοντο στασιάζοντες γὰρ 

πρὸς αὐτοὺς τὸν ἅπαντα χρόνον διετέλεσαν. ἀλλὰ μὲν 
δὴ οὐδὲ τὴν οὐσίαν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ φήσει κτή- 

3 Ἁ Ἁ “Α σὲ Ἁ 9 ’ - ᾿ 

σασϑαι, εἰς δὲ τὴν πόλιν οὐδὲν ἀνηλωκέναι" πᾶν γὰρ 

τοὐναντίον. ἕν εἰρήνῃ μὲν ὀγδοηκοντατάλαντος ἡμῶν 

ὁ οἶκος ἐγένετο. εἰς δὲ τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν ἐν 
- ’ Ο 3 ῇ ν ΟΥ Χ Ἁ ᾽ ’ τῷ πολέμῳ ἅπας ἀνηλώϑη. ἐγὼ δὲ περὶ τούτου τρία 

ἰὴ 2 “- Ων Χ ’ Ὡ 35, 9. 5 
ἕξω εἰπεῖν τηλικαῦτα τὸ μέγεϑος. ὥστ᾽ ἄξιον εἶναι 

ἕκαστον ἔργον ϑανάτου᾽" πρῶτον μὲν ὅτι τὴν ἐν Βοιω- 

τοῖς πολιτείαν χρήματα λαβὼν μετέστησε καὶ τῆς συμ- 

μαχίας ἡμᾶς ταύτης ἀπεστέρησεν, ἔπειτα ὅτι τὰς ναῦς 

προὔδωκε καὶ τὴν πόλιν περὶ σωτηρίας βουλεύεσϑαι 
πεποίηκεν, ἔπειτα ὅτι παρὰ τῶν αἰχμαλώτων, οὗς αὖ- 

τὸς ἀπώλεσε, τριάκοντα μνᾶς ἐσυκοφάντησεν, οὐ φάσ- 

κῶν αὐτοὺς λύσεσϑαι. εἰ μὴ τοῦτο αὐτῷ παρὰ σφῶν 

αὐτῶν παράσχοιεν. συνειδότες οὖν ἡμῶν ἕκατέρῳ 
Χ Χ “-- ἤ ιψ ’ Χ 

τὸν βίον. πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑε ὁποτερῷ χρὴ πι- 

στεύειν περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας, καὶ οὕτως οὐκ 
ἐξαμαρτήσεσϑε. 
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ΚΑΤΑ ΕΒΙΠΚΡΑΤΟΥ͂Σ [ΚΑΙ ΤῸΝ ΣΥΜΠΡΕ.- 

ΣΒΕΒΎΤΩΝ ἘΠΙΛΟΓΟΣ ὡδΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΊ. 

ΠΥ Κατηγόρητανι μέν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ᾿Επικράτους 

ἱκανὰ καὶ τῶν συμπρεσβευτῶν᾽ ἐνθυμεῖσϑαν δὲ χρὴ 

ὅτι πολλάκις ἠκούσατε τούτων λεγόντων. ὁπότε βού- 

λοιντό τινα ἀδίκως ἀπολέσαι. ὅτι, εἰ μὴ καταψηφιεῖσϑ'ε 

ὧν αὐτοὶ κελεύουσιν. ἐπιλείψει ὑμᾶς ἡ μισϑοφορά. 
Ἁ -"Σ5-ὦ 3 Ἁ τ΄ »-» Ρ᾿ “Ὁ ΟΡ’ Α Ἁ 

καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον τοσοῦτον || ἐνδεῖ ὥστε τὸ μὲν 
"ἷ ΥΨΨΑ ᾿ ΄ Ὁ Ν ΄ ζ » ’, ὄνειδος καὶ ἡ αἰσχύνη ἡ διὰ τούτων ὑμῖν γίγνεται. 
ἡ δ᾽ ὠφέλεια τούτοις" πεπείρανται γὰρ ὅτι. ὁπόταν 

ἐξ " ς ΄ τῷ -» " Ω 
οὗτοι καὶ οἱ τούτων λόγον δοκῶσιν αἴτιον εἰναν ψη- 

φιεῖσϑαν ὑμᾶς παρὰ τὸ δίκαιον, ῥᾳδίως παρὰ τῶν 

ἀδικούντων χρήματα λαμβάνουσι. καίτοι τίνα χρὴ 
ΕῚ νὴ ’, ς “ 2 ὕ 5, Ἁ 

ἐλπίδα ἔχειν σωτηρίας. ὁπόταν ἔν χρήμασιν ἢ καὶ 

σωϑῆναιν τῇ πόλει καὶ μή, ταῦτα δὲ οὗτοι. φύλακες 
ὑφ᾽ ὑμῶν χαταστάντες. οἱ τῶν ἀδικούντων κολασταί, 
κλέπτωσί τε καὶ καταδωροδοχῶσι; καὶ οὐ νῦν πρῶτον 
ὥφϑησαν ἀδικοῦντες, ἀλλὰ καὶ πρότερον ἤδη δώρων 
ἐχρίϑησαν. (ὃ» καὶ ὑμῖν ἔχω ἐπικαλέσαι ὅτι τοῦ 

αὐτοῦ ἀδικήματος Ὀνομάσαντος μὲν κατεψηφίσασϑε, 

τούτου δὲ ἀπεψηφίσασϑε, τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς ἁπάντων 
κατηγοροῦντος χαὶ τῶν αὐτῶν χκαταμαρτυρούντων, οὗ 
οὐχ ἑτέρων ἤκουσαν, (ἀλλ᾽. αὐτοὶ ἦσαν οἱ περὶ τῶν 
χρημάτων χαὶ τῶν δώρων πρὸς τούτους πράττοντες. 
καίτοι τοῦτο ἅπαντες ἐπίστασϑε. ὅτι οὐχ ὅταν τοὺς 

μὴ δυναμένους λέγευν κολάζητε, τότε ἔσται παράδειγμα 

τοῦ μὴ ὑμᾶς ἀδικεῖν, ἀλλ᾽ ὁπόταν παρὰ τῶν δυναμέ- 
νῶν δίκην λαμβάνητε. τότε πάντες παύσονται ἐπιχει- 

ΕΘ 

Φ9 



6 ροῦντες εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν. νῦν δ᾽ ἀσφαλῶς αὐ- 
- “᾿ Ἁ ς ᾿ [ἐ εὐβον Α Ἁ , 

τοῖς ἔχει τὰ ὑμξτερα Ἀλέπτειν. ξὰν μὲν γὰρ λαϑῶωσιν, 

ἀδεῶς αὐτοῖς ἕξουσι χρῆσϑαν᾽ ἐὰν δὲ ὀφϑῶσιν, ἢ μέρει 

τῶν ἀδικημάτων τὸν κίνδυνον ἐξεπρίαντο, ἢ εἰς ἀγῶνα 
Υ͂ - Ξ: - ᾽ 5 ’ -“ ’ καταστάντες τῇ αὑτῶν δυνάμει ἐἑσώϑησαν. νῦν τοί- 

νυν. ὦ ἄνδρες δικασταί, παράδειγμα ποιήσατε τοῖς 

ἄλλοις δικαίοις εἶναι. παρὰ τούτων δίνην λαβόντες. 

1 ἥκουσι δὲ πάντες οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες οὐχ 
6 “ὄ 2 ῇ 3 Ψ Ὁ - 9 ῇ Ο ͵ 

ἡμῶν ἀκροασόμενοι, ἀλλ΄ ὑμᾶς εἰσόμενον ἥντινα γνώ- 
ἃ -“ 3 ῇ Ο’ ΟΡ 2 Ἅ 9 μὴν περὶ τῶν ἀδικούντων ἕξετε. ὥστ᾽ εἰ μὲν ἀποψη- 

φιεῖσϑε τούτων. οὐδὲν δεινὸν δόξει αὐτοῖς εἶναι ὑμᾶς 

ἐξαπατήσαντας ἐκ τῶν ὑμετέρων ὠφελεῖσϑαν" ἐὰν δὲ 
ῇ ῇ 7) - 3 - 7 

καταψηφισάμενον ϑανάτου τιμήσητξε. τῇ αὐτῇ ψήφῳ 

τούς τὲ ἄλλους κοσμιωτέρους ποιήσετε [ἢ νῦν εἶσι.] 

8 χαὶ παρὰ τούτων δίκην εἰληφότες ἔσεσϑε. ἡγοῦμαι 

δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὐδ᾽ εἰ μὴ προϑέντες αὐτοῖς 
κρίσιν, ἢ ἀπολογουμένων μὴ ἐθελήσαντες ἀκοῦσαι, 

καταψηφισάμενοι τῶν ἐσχάτων τιμήσαιτε, οὐκ ἂν ἀκρί- 

τους αὐτοὺς ἀπολωλέναι, ἀλλὰ τὴν προσήκουσαν δίκην 

δεδωκέναι. οὐ γὰρ οὗτοι ἄκριτοί εἰσι. περὶ ὧν ἂν 

ὑμεῖς εἰδότες τὰ πραχϑέντα ψηφίσησϑε. ἀλλ᾽ οἵτινες 
ἂν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν διαβληϑέντες περὶ ὧν ὑμεῖς μὴ 
“, 2 ΙΑ Χ Υ͂ ἿΑ δὲ Ν᾽ Ἁ ἤ ἴστε, ἀκροάσεως μὴ τύχωσι. τούτων δὲ τὰ μὲν πράγ- 

9 ματα κατηγορεῖ, ἡμεῖς δὲ καταμαρτυροῦμεν" καὶ οὐ 
τοῦτο δέδοικα, ὡς ἐὰν ἀκροᾶσϑε αὐτῶν ἀποψηφιεῖσϑε" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἡγοῦμαι αὐτοὺς δίκην ἀξίαν δεδωκέναι. 

εἰ ἀκροασάμενονι αὐτῶν καταψηφίσαισϑε. πῶς γάρ, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, οἷς οὐδὲ ταὐτὰ καὶ ὑμῖν συμφέρει; 
οὗτοι μὲν γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ ἔκ πενήτων πλούσιοι 

΄ 3 - ν ᾿ δ “- »: Ν᾽ ΄ γεγόνασιν ἐκ τῶν ὑμετέρων. ὑμεῖς δὲ διὰ τούτους 
10 πένητες. καίτοι οὐ ταῦτα ἀγαϑῶν δημαγωγῶν ἐστι, 
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τὰ ὑμέτερα ἐν ταῖς ὑμετέραις συμφοραῖς λαμβάνειν, 

ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν ὑμῖν διδόναι. καὶ γάρ τοι εἰς τοσοῦ- 
, Φ 2 εχ ΄ ἅ “ 7 ον 

τον ἥκομεν, ὥσϑ᾽ οἱ πρότερον ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ 

σφᾶς αὐτοὺς ἐδύναντο τρέφειν. νῦν ὑμῖν εἰσφορὰς 
3 , ἃ - ν᾽ , , “-“ εἰσφέρουσι καὶ χορηγοῦσι καὶ οἰκίας μεγάλας οἰκοῦσι. 

καίτοι ἑτέροις ὑμεῖς ἔστιν ὅτε τὰ πατρῷα κεκτημένοις 
- -» ᾽ ἀπ ος “ 2 “ ς ΄ 7 

ταῦτα ποιοῦσιν ἑφϑονεῖτε᾽ νῦν δ᾽ οὕτως ἡ πόλις διά- 

κειται. ὥστε οὐκέτι ὧν οὗτοι κλέπτουσιν ὀργίξεσϑε, 
ἀλλ᾽ ὧν αὐτοὶ λαμβάνετε χάριν ἴστε. ὥσπερ ὑμεῖς τὰ 
τούτων μισϑοφοροῦντες. ἀλλ᾽ οὐ τούτων τὰ ὑμέτερα 

κλεπτόντων. τὸ δὲ πάντων ὑπερφυέστατον. ὅτι ἐν 
μὲν τοῖς ἰδίοις (οἷΣ ἀδικούμενοι δαχρύουσι καὶ ἐλει- 

νοί εἶσιν. ἐν δὲ τοῖς δημοσίοις οἱ μὲν ἀδικοῦντες 
9 Γ 6 “ 3 τ Φ᾿, ἊΝ , 9 »-»“ Ἁ - ὴ 

ἐλεινοί, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ἀδικούμενοι ἐλεεῖτε. καὶ νῦν ἴσως 

ποιήσουσιν ἅπερ καὶ πρότερον ἦσαν εἰϑισμένοι καὶ 
δημόται καὶ φίλοι κλαίοντες ἐξαιτεῖσϑαν αὐτοὺς παρ’ 

ὑμῶν. ἐγὼ δ᾽ οὕτως ἀξιῶ γενέσϑαι" εἰ μὲν ἀδικεῖν 

τούτους Ϊ μηδὲν νομίζουσιν, ἀποδείξαντας ὡς ψευδῆ τὰ 

κατηγορημένα, οὕτως πείϑειν ὑμᾶς ἀποψηφίσασϑαι" εἶ 

δὲ νομίσαντες ἀδικεῖν αἰτήσονται, δῆλον ὅτι τοῖς ἀδι- 

χοῦσιν εὐνούστεροί εἶσιν ἢ ὑμῖν τοῖς ἀδικουμένοις. 
ἊΝ 3 Ἄ ᾿ Ρ᾿, » 2 Ἁ ’ ς ῇ 

ὥστ᾽ οὐ χάριτος ἄξιοι τυχεῖν ἀλλὰ τιμωρίας. ὁπόταν 

ὑμεῖς δύνησϑε. ἔτι δὲ τοὺς αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι χρὴ καὶ 
τῶν χατηγόρων σφόδρα δεδεῆσϑαι. νομίξοντας πολὺ 

ἂν ϑᾶττον παρ᾽ ἡμῶν ὀλίγων ὄντων ταύτην τὴν χάριν 

λαμβάνειν ἢ παρ᾽ ὑμῶν. ἔτι δὲ ῥᾷον ἄλλους τινὰς 
«τὰ ὑμέτερα καταχαρίξεσϑαν ἢ ὑμᾶς αὐτούς γε. ἡμεῖς 

μὲν τοίνυν οὐκ ἠϑελήσαμεν προδοῦναι. ἀξιοῦμεν δὲ 

μηδ᾽ ὑμᾶς, ἐνθυμουμένους ὅτι σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ὠργί- 
Ἁ π᾿, - ἰὴ ᾳ » ς ΚΝ ξεσϑε καὶ ἐτιμωρεῖσϑε. ὅπου παρεπίπτομεν, ὧς εἰχὸς 

τοὺς ἀδικοῦντας. εἰ ἡμεῖς παρὰ τούτων ἢ χρήματα 
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δι. 

λαβόντες ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ διηλλάγημεν. καίτοι εἰ 

τοῖς μὴ δικαίως ἐπεξιοῦσιν ὀργέίζεσϑε. ἢ που σφόδοα 
χρὴ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρεῖσϑαι. νῦν τοίνυν, 

ὦ ἄνδρες δικασταί, καταψηφισάμενοι ᾿Επικράτους τῶν 
ἐσχάτων τιμήσατε, καὶ μή, ὥσπερ ἐν τῷ τέως χρόνῳ 
εἰθισμένον ἐστέ, ἐπειδὰν καταψηφισάμενοι ἐξελέγξητε 
τοὺς ἀδικοῦντας. ἐν τῷ τιμήματι ἀξημίους ἀφίετε, 

ἔχϑραν, οὐ δίκην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνοντες. 
ὥσπερ τοῦ ὀνείδους ἀλλ᾽ οὐ τῆς ξημίας αὐτοῖς μέλον. 
εὖ εἰδότες ὅτι ἐν μὲν τῇ ψήφῳ οὐδὲν ἄλλο ποιεῖτε ἢ 
ὀνειδίζετε τοῖς ἀδικοῦσιν, ἐν δὲ τῷ τιμήματι τιμωρεῖσϑε 
τοὺς ἐξαμαρτάνοντας. 

28. 

ΚΑΤΑ ΒΡΓΟΚΛΈΒΟΥΣ ἘΠΙΛΟΤΙῸΣ. 

Τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασϑαι 
Ἐργοκλῆς ὑπὲρ δνὸς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων αὐτῷ 

πολλάκις ἀποθανὼν δοῦναν δίκην ἀξίαν τῷ ὑμετέρῳ 
πλήϑει. καὶ γὰρ πόλεις προδεδωκὼς φαίνεται. καὶ 

προξένους καὶ πολίτας ὑμετέρους ἠδικηκώς., καὶ ἐκ πέ- 

νητος ὃν τῶν ὑμετέρων πλούσιος γεγενημένος. καίτοι 

πῶς αὐτοῖς χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ὅταν δρᾶτε τὰς μὲν 

ναῦς. ὧν ἦρχον οὗτοι. δι᾿ ἀπορίαν χρημάτων κατα- 
λυομένας καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγας γιγνομένας. τούτους 

δὲ πένητας καὶ ἀπόρους ἐχπλεύσαντας οὕτως ταχέως 

πλείστην τῶν πολιτῶν οὐσίαν κεχτημένους; ὑμέτερον 

τοίνυν ἔργον ἐστίν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐπὶ τοῖς 
τοιούτοις ὀργίζεσϑαν᾽ καὶ γὰρ δὴ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ νῦν 

μὲν οὕτως αὐτοὶ πιεζόμενοι ταῖς εἰσφοραῖς συγγνώμην 
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τοῖς κλέπτουσι χαὶ τοῖς δωροδοχοῦσιν ἔχοιτε. ἐν δὲ 

τῷ τέως χρόνῳ. καὶ τῶν οἴκων τῶν ὑμετέρων μεγάλων 
ὄντων καὶ τῶν δημοσίων προσόδων μεγάλων οὐσῶν, 

ϑανάτῳ ἐχολάξετε τοὺς τῶν ὑμετέρων ἐπιϑυμοῦντας. 
οἶμαι δ᾽ ἔγωγε πάντας (ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι, εἰ ὑμῖν 

Θρασύβουλος ἐπηγγέλλετο τριήρεις ἔχων ἐχπλεύσεσϑαι 

καὶ ταύτας παλαιὰς ἀντὶ καινῶν παραδώσειν, καὶ τοὺς 

μὲν κινδύνους ὑμετέρους ἔσεσϑαι. τὰς δ᾽ ὠφελείας 
τῶν αὑτοῦ φίλων. καὶ ὑμᾶς μὲν διὰ τὰς εἰσφορὰς 

πενεστέρους ἀποδείξειν, ᾿Εργοκλέα δὲ καὶ τοὺς κόλακας 
τοὺς αὑτοῦ πλουσιωτάτους τῶν πολιτῶν ποιήσειν. οὐ- 

δένα ἂν ὑμῶν ἐπιτρέψαν τὰς ναῦς ἐκεῖνον ἔχοντα ἔκχ- 

πλεῦσαι. ἄλλως τε ἐπειδὴ καὶ τάχιστα ὑμεῖς ἐψηφί- 

δσασϑε τὰ χρήματα ἀπογράψαν τὰ ἐκ τῶν πόλεων 

εἰλημμένα καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς μετ᾽ ἐκείνου κατα- 

πλεῖν εὐθύνας δώσοντας. ᾿Εργοκλῆς ἔλεγεν ὡς ἤδη 

συχοφαντεῖτε καὶ τῶν ἀρχαίων νόμων ἐπιϑυμεῖτε, καὶ 
Θρασυβούλῳ συνεβούλευε Βυξάντιον καταλαβεῖν καὶ 

τὰς ναῦς ἔχειν καὶ τὴν Σεύϑου ϑυγατέρα γαμεῖν" 

οοἵνα αὐτῶν ἐκκόψῃς““ ἔφη ..τὰς συκοφαντίας" ποιήσεις 

γὰρ αὐτοὺς οὐκ ἐπιβουλεύοντας σοὶ καϑῆσϑαι καὶ τοῖς 

σοῖς φίλοις. ἀλλὰ περὶ αὑτῶν δεδιέναι. οὕτως. ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐπειδὴ τάχιστα ἐνεπέπληντο καὶ 

«τῶν» ὑμετέρων ἀπέλαυσαν, ἀλλοτρίους τῆς πόλεως 

αὑτοὺς ἡγήσαντο. ἅμα γὰρ πλουτοῦσι καὶ ὑμᾶς μι- 

σοῦσι, καὶ οὐκέτι ὡς ἀρξόμενονι παρασκευάξονται ἀλλ᾽ 
ὡς ὑμῶν ἄρξοντες., καὶ δεδιότες ὑπὲρ ὧν ὑφήρηνται 
ἕτοιμοί εἶσι καὶ χωρία καταλαμβάνειν καὶ ὀλιγαρχίαν 
καϑιστάναν καὶ πάντα πράττειν, ὅπως ὑμεῖς ἐν τοῖς 
δεινοτάτοις κινδύνοις καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἔσεσϑε" 
οὕτως γὰρ ἡγοῦνται οὐχέτι τοῖς σφετέροις αὐτῶν 
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ἁμαρτήμασι τὸν νοῦν ὑμᾶς προσέξειν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν 

αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως ὀρρωδοῦντας ἡσυχίαν πρὸς 

τούτους ἕξειν. Θρασύβουλος μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι. (οὐδὲν γὰρ δεῖ περὶ αὐτοῦ πλείω λέγειν) καλῶς 
ἐποίησεν οὕτως τελευτήσας τὸν βίον᾽ οὐ γὰρ ἔδει 

αὐτὸν οὔτε ζῆν τοιούτοις ἔογοις ἐπιβουλεύοντα, οὔϑ᾽ 

ὑφ’ ὑμῶν ἀποθανεῖν ἤδη τι δοκοῦντα ὑμᾶς ἀγαϑὸν 

πεποιηχέναι,. ἀλλὰ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς πόλεως ἀπαλ- 
λαγῆναι. δρῶ δ᾽ αὐτοὺς διὰ τὴν πρώην ἐκκλησίαν 

οὐχέτι φειδομένους τῶν χρημάτων. ἀλλ᾽ ὠνουμένους 

τὰς αὑτῶν ψυχὰς καὶ παρὰ τῶν λεγόντων καὶ παρὰ 

τῶν ἐχϑρῶν καὶ παρὰ τῶν πρυτάνεων. καὶ πολλοὺς 

᾿“ϑηναίων ἀργυρίῳ διαφϑείρειν. ὑπὲρ ὧν ὑμῖν ἄξιόν 

ἐστιν ἀπολογήδασϑαι παρὰ τούτου νῦν δέκην λαβοῦσι. 

καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐκ ἔστι τοσαῦτα 
χρήματα. ὧν ὑμεῖς ἡττήσεσϑε ὥστε μὴ τιμωρεῖσϑαι 
τοὺς ἀδικοῦντας. ἐνθυμεῖσϑε γάρ. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 

ὅτι οὐκ ᾿Εργοκλῆς μόνος κρίνεται. ἀλλὰ καὶ ἡ πόλις 

ὅλη. νυνὶ γὰρ τοῖς ἄρχουσι τοῖς ὑμετέροις ἐπιδείξετε 

πότερον χρὴ δικαίους εἶναι. ἢ ὡς πλεῖστα τῶν ὑμε- 
τέρων ὑφελομένους τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν σωτηρίαν 

παρασκευάξεσϑαι, ᾧπερ οὗτοι νυνὶ πειρῶνται. καίτοι 

εὖ εἰδέναι χρή, ὦ ἄνδρες᾿4“ϑηναῖοιν" ὅστις ἐν τοσαύτῃ 
ἀπορίᾳ τῶν ὑμετέρων πραγμάτων ἢ πόλεις προδέδωσιν 

ἢ χρήματα κλέπτειν ἢ δωροδοκεῖν ἀξιοῖ, οὗτος καὶ τὰ 

τείχη καὶ τὰς ναῦς τοῖς πολεμίοις παραδίέδωσι καὶ 

ὀλιγαρχίαν ἐκ δημοχρατίας καθίστησιν" ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 
ὑμῖν τῆς τούτων παραδσχευῆς ἡττᾶσϑαι, ἀλλὰ παρά- 

δειγμα πᾶσιν ἀνθοώποις ποιῆσαι καὶ μήτε κέρδος μήτε 

ἔλεον μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν περὶ πλείονος ποιήδσασϑαν τῆς 
τούτων τιμωρίας. 
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“- 
.. 

Οἵἴμαι δ᾽ ᾿Εργοχκλέα. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. περὶ μὲν ιν ᾿ ᾿ “ 
φ - ἃ Ἁ -" »} “ Ἁ Ἁ - ιν ἔων “λικαρνασσοῦ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ περὶ τῶν αὑτῷ 

, 9 3 7Ζ » » ΡῈ » Ἁ 

πεπραγμένων οὐκ ἐπιχειρήσειν ἀπολογεῖσϑαι. ἐρεῖν δὲ 

ὡς ἀπὸ Φυλῆς κατῆλϑε καὶ ὡς δημοτικός ἐστι καὶ ὡς 

τῶν κινδύνων τῶν ὑμετέρων μετέσχεν. ἐγὼ δέ. ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. {οὐ τοιαύτην γνώμην ἔχω περὶ 

τῶν τοιούτων" ἀλλ᾽ ὅσον μὲν ἐλευϑερίας καὶ τοῦ δὲ- 

χαίου ἐπιϑυμοῦντες χαὶ τοὺς νόμους ἰσχύειν βουλό- 
μενον καὶ τοὺς ἀδικοῦντας μισοῦντες τῶν ὑμετέρων 

χινδύνων μετέσχον. οὐ πονηροὺς εἶναι πολίτας. οὐδὲ 

ἀδίκως τούτοις φημὶ ἂν εἶναι ὑπόλογον τὴν ἐκείνων 
ὶ 7) Ο Ν ΄ 3 ὔ ν ᾿ φυγήν: ὅσοι δὲ κατελϑόντες ἐν δημοχρατίᾳ τὸ μὲν 

ὑμέτερον πλῆϑος ἀδικοῦσι. τοὺς δὲ ἰδίους οἴκους ἔκ 
τῶν ὑμετέρων μεγάλους ποιοῦσι, πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς 

Ἄ' » Ἃ -»“" ΙΑ ς Ἁ δ προσήκει ὀργίζξεσϑαι ἢ τοῖς τριάκοντα. οἱ μὲν γὰρ 

ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐχειροτονήϑησαν. ἵνα κακῶς, εἴ πῃ δύναιντο. 
Θ -“" 7 - , 9 ς - »} Ν μ᾿ ’ ὑμᾶς ποιήσειαν" τούτοις δ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπετρέψατε, 

ὡς μεγάλην χαὶ ἐλευϑέραν τὴν πόλιν ποιήσωσιν" ὧν. 

ὑμῖν οὐδὲν ἀποβέβηκεν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτοις εἶναι ἐν 
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τοῖς δεινοτάτοις κινδύνοις καϑεστήκατε. ὥστε πολὺ 

ἂν δικαιότερον ὑμᾶς αὐτοὺς ἢ τούτους ἐλεοῖτε. καὶ 

τοὺς ὑμετέρους παῖδας καὶ γυναῖκας. ὅτι ὑπὸ τοιού- 

τῶν ἀνδρῶν λυμαίνεσϑε. ὅταν γὰρ ἡγησώμεϑα σωτη- 

οίας ἀντειλῆφϑαι. δεινότερα ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἀρχόν- 

τῶν πάσχομεν ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων. καίτοι | πάντες 
ἐπίστασϑε ὅτι οὐδεμία ἐλπὶς σωτηρίας ὑμῖν δυστυχή- 

σασιν. ὥστε ἄξιον ὑμᾶς παρακελευσαμένους ὑμῖν αὖ- 
τοῖς παρὰ τούτων νυνὶ τὴν μεγίστην δίκην λαβεῖν. 
καὶ τοῖς ἄλλοις “Ελλησιν ἐπιδεῖξαι ὡς τοὺς ἀδικοῦντας 

τιμωρεῖσϑε. καὶ τοὺς ὑμετέρους ἄρχοντας βελτίους 

ποιήσετε. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦϑ᾽ ὑμῖν παρακελεύομαι" 

1ὅ 

160 
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ὑμᾶς δὲ χρὴ εἰδέναι ὅτι. ἐὰν μὲν ἐμοὶ πεισϑῆτε. εὖ 
περὶ αὑτῶν βουλεύσεσϑε. εἰ δὲ μή, χείροσι τοῖς ἄλλοις 

πολίταις χρήσεσϑε. ἔτι δέ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. ἐὰν 
αὐτῶν ἀποψηφίσησϑε. οὐδεμίαν ὑμῖν εἴσονται χάριν. 

ἀλλὰ τοῖς ἀνηλωμένοις καὶ τοῖς χρήμασιν οἷς ὑφήρην- 

ται ὥστε τὴν μὲν ἔχϑραν ὑμῖν αὐτοῖς καταλείψετε, 
τῆς δὲ σωτηρίας ἐκείνοις εἴσονταν χάριν. καὶ μὲν δή, 

ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. καὶ ᾿4λικαρνασσεῖς καὶ οἱ ἄλλοι 

οἱ ὑπὸ τούτων ἠδικημένοι, ἐὰν μὲν παρὰ τούτων τὴν 

μεγίστην δίκην λάβητε. νομιοῦσιν ὑπὸ τούτων μὲν 

ἀπολωλέναι. ὑμᾶς δὲ αὑτοῖς βεβοηϑηκέναι" ἐὰν δὲ 

τούτους σώσητε. ἡγήσονται καὶ ὑμᾶς ὁμογνώμονας 

γεγονέναι τοῖς αὑτοὺς προδεδωχόσιν. ὥστ᾽ ἄξιον τού- 

τῶν ἁπάντων ἐνθυμηϑέντας ἅμα τοῖς τὲ φίλοις τοῖς 

ὑμετέροις ἀποδοῦναι χάριν καὶ παρὰ τῶν ἀδικούντων 

τὴν δίκην λαβεῖν. 

29, 

ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ ΒΠΙΛΟΓΟΣ.,. 

Ὁ μὲν ἀγὼν οὗτος, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐρημότερος 
γεγένηται ἢ ἐγὼ προσεδόκων. πολλοὶ γὰρ ἧσαν οἱ 

ἀπειλοῦντες καὶ οἱ φάσκοντες Φιλοχράτους κατηγορή- 
Θ' 2 Ἁ Ν « 2 ᾿ “ 2 ᾿ 

ὅευν᾽ ὧν οὐδεὶς νυνὶ φαίνεται. ὃ κἀμοὶ δοκεῖ οὐδενὸς 

ἔλαττον εἶναι τεχμήριον τῆς ἀπογραφῆς ὅτι ἀληϑὴς 

οὖσα τυγχάνει" εἰ γὰρ μὴ πολλὰ τῶν ᾿Εργοκλέους εἶχε 

χρημάτων. οὐκ ἂν οὕτως οἷός τ᾿ ἦν ἀπαλλάξαι τοὺς 
’ ΘΙ, μὰ , ον, ᾽ 7 δ᾽ στ αν κατηγόρους. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, πάντας ὑμᾶς 

ἡγοῦμαι εἰδέναι ὅτι ᾿Εργοκλέους διὰ τοῦτο ὑμεῖς ϑά- 

νατον κατεχειροτονήσατε, ὅτι κακῶς διαϑεὶς τὰ τῆς 

πόλεως πλέον ἢ τριάκοντα ταλάντων οὐσίαν ἐκτήσατο. 
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καὶ τούτων τῶν χρημάτων οὐδὲν ἐν τῇ πόλει φαίνε- 
ται. καίτοι ποῖ χοὴ τραπέσϑαι ἢ ποῦ ξητῆσαι τὰ 

χρήματα; εἰ γὰρ παρὰ τοῖς κηδεσταῖς καὶ οἷς ἐκεῖνος 

οἰχειότατ᾽ ἀνθρώπων ἐχρῆτο μὴ φανήσεται. χαλεπῶς 

παρὰ τοῖς ἐχϑοοῖς εὑρεθήσεται. τίνα δὲ ᾿Εργοκλῆς 

περὶ πλείονος Φιλοκράτους ἐποιεῖτο. ἢ πρὸς τίν᾽ ἀν- 

ϑρώπων διέχειτο οἰχειότερον; οὐ τῶν μὲν ὑμετέρων 

ὁπλιτῶν αὐτὸν ἐξήγαγε. τῶν δ᾽ αὑτοῦ χρημάτων 
ταμίαν ἐποίησε, καὶ τὸ τελευταῖον τριήραρχον αὐτὸν 

κατέστησε; καίτοι δεινὸν εἰ οἱ μὲν τὰς οὐσίας ἔχοντες 
ὀλοφύρονται τριηραρχοῦντες. οὗτος δὲ οὐδὲν πρό- 
τερον κεχτημένος ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ ἐϑελοντὴς ὑπέστη 

ταύτην τὴν λῃτουργίαν. οὐχοῦν δὴ οὐχ ὡς ξημιωϑη- 

σόμενον αὐτὸν τριήραρχον κατέστησεν. ἀλλ᾽ ὡς ὠφε- 

ληϑησόμενον καὶ φυλάξοντα τὰ αὑτοῦ χρήματα. οὐκ 
ἔχων ὅτῳ χρὴ μᾶλλον τούτου πιστεῦσαι. ἡγοῦμαι δέ, 
ὦ ἄνδρες δικασταί. Φιλοκράτει δύο εἶναι καὶ μόνας 
ἀπολογίας" προσήκειν γὰρ αὐτῷ ἀποδεῖξαι ἢ ἑτέρους 
ἔχοντας τὰ ᾿Εργοχλέους χρήματα, ἡ ἀδίκως ἀπολωλότα 
ἐκεῖνον καὶ οὐδὲν ὑφῃρημένον τῶν ὑμετέρων οὐδὲ 
δεδωροδοχηκότα᾽ εἰ δὲ τούτων μηδέτερον ποιήσει. δὲε- 

δόχϑαι καταψηφίξεσϑαι. καὶ μὴ τοῖς μὲν παρὰ τῶν 

ἄλλων λαμβάνουσιν ὀργίξεσϑαι. τοῖς δὲ τὰ ὑμέτερ᾽ 

αὐτῶν ἔχουσι συγγνώμην ἔχειν. 
Τίς δ᾽ οὐκ οἶδεν ᾿4ϑηναίων τρία τάλαντα | περὶ 

᾿Εργοχλέους μεσεγγυηϑέντα τοῖς λέγουσιν, εἰ δύναιντο 

αὐτὸν σῶσαν [καὶ μὴ κατηγορεῖν); οἱ ἐπειδὴ ἑώρων 

τὴν ὑμετέραν ὀργὴν τιμωρεῖσϑαι βουλομένων. ἧσυ- 

χίαν ἦγον χαὶ οὐκ ἐτόλμων σφᾶς αὐτοὺς φανεροὺς 

ποιῆσαι. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὗτος οὐ κομιζόμενος 
παρ᾽ αὐτῶν τὰ χρήματα μηνύσειν ἔφη τῇ πόλει" 
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ἐπειδὴ δὲ καὶ ταῦτα ἀπείληφε καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

ἐκείνου κύριος γεγένηται. εἰς τοῦτο τόλμης ἐλήλυϑεν, 

ὥστε μάρτυρας πεπόρισται οἱ μαρτυρήσουσιν αὐτῷ 

ὡς ἣν ἔχϑιστος ἁπάντων ἀνθρώπων ᾿Εργοκλεῖ. καίτοι 
οἴεσϑ᾽ ἂν αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰς τοῦτο μανίας 
ἀφικέσϑαι, ὥστε Θρασυβούλου στρατηγοῦντος καὶ ᾽Ερ- 

γοχλέξους αὐτῷ διαφερομένου ἐϑελοντὴν ὑποστῆναι 

τριήραρχον; πῶς γὰρ ἂν ϑᾶττον ἀπώλετο. ἢ πῶς ἂν 
μᾶλλον ἐπηρεάξετο; 

Περὶ μὲν οὖν τούτων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα" ἐγὼ δ᾽ 
ὑμᾶς ἀξιῶ ὑμῖν αὐτοῖς βοηϑῆδσαι. καὶ πολὺ μᾶλλον 

τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρεῖσϑαι ἢ τοὺς τὰ τῆς πόλεως 

ἔχοντας ἐλεινοὺς ἡγεῖσϑαι. οὐδὲν γὰρ τῶν αὑτοῦ 

χκαταϑήσει. ἀλλὰ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ὑμῖν ἀποδώδει. 

καὶ πολλῷ πλείω αὐτῷ τούτων περιέσται. καὶ γὰρ ἂν 
καὶ δεινὸν εἴη, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἶ τοῖς μὲν μὴ 
δυναμένοις τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν εἰσφέρειν ὀργίξοισϑε 
καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ὡς ἀδικούντων δημεύοιτε, τοὺς 

δὲ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἔχοντας μὴ τιμωροῖσϑε. ἀλλὰ 

τῶν τε χρημάτων ἀποστεροῖσϑε καὶ τούτους χαλεπω- 

τέρους ἐχϑροὺς ἔχοιτε. ἕως γὰρ ἂν τὰ ὑμέτερα ἔχον- 
τες σφίσιν αὐτοῖς συνειδῶσιν. οὐδέποτε ὑμῖν παύ- 

ὅονται καχονοοῦντες. νομίζοντες τὰς τῆς πόλεως 

δυστυχίας μόνας ἀπαλλαγὴν εἶναν τῶν πρὸς αὐτοὺς 

πραγμάτων. 

Ἡγοῦμαι δ᾽. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐ μόνον περὶ 

χρημάτων αὐτῷ προσήκειν ἀγωνίξζεσϑαι. ἀλλὰ καὶ περὶ 

τοῦ σώματος κινδυνεύειν. καὶ γὰρ ἂν καὶ δεινὸν εἴη. 

εἰ οἱ μὲν τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἀπολλύμενα τοῖς κλέπταις 

συνειδότες τοῖς αὐτοῖς ἐνέχοιντο. οὗτος δὲ τὰ τῆς 

πόλεως ᾿Εργοκλεῖ συνειδὼς κλέπτοντι καὶ ἐπὶ τοῖς 



Ῥ. 188. ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥΣ 293 

ὑμετέροις δωροδοκοῦντι μὴ τῆς αὐτῆς τιμωρίας τυγ- 

χάνοι, ἀλλὰ ἀϑλα λάβοι τὴν ὑπ᾽ ἐκείνου καταλειφϑεῖς- 
᾿σαν οὐσίαν ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πονηρίας. ἄξιοι δ᾽ ὑμῖν 

εἶσυν ὀργῆς. ὦ ἄνδρες δικασταί. οὗτοι γάρ. ὅτε 
᾿Εργοκλῆς ἐχρίνετο, ἐν τῷ δήμῳ περινόντες ἔλεγον ὡς 

πενταχόσιοι μὲν αὐτοῖς εἴησαν ἐκ τοῦ Πειραιῶς δεδε- 

κασμένοι. ἕξακόσιον δὲ καὶ χίλιον ἐκ τοῦ ἄστεως" 

μᾶλλον δὲ προσεποιοῦντο πιστεύειν τοῖς χρήμασιν ἢ 

δεδιέναι τὰ αὑτῶν ἁμαρτήματα. ἐκεῖ μὲν οὖν ἐπεδεί- 
ξατε αὐτοῖς. ἐὰν δὲ εὖ φρονῆτε. καὶ νυνὶ τοῦτο φα- 
νερὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσετε, ὅτι οὐκ ἔστι τοσαῦτα 

χρήματα ἃ ὑμᾶς. οὗἣς ἂν λαμβάνητε ἀδικοῦντας ἀπο- 
τρέψει τιμωρεῖσϑαι., καὶ μηδεμίαν αὐτοῖς ἄδειαν δώσετε 

τὰ ὑμέτερα αὐτῶν διαρπάζουσι καὶ κλέπτουσιν. ἐγὼ 

μὲν οὖν ταῦτα ὑμῖν παραινῶ. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε 
ὅτι ᾿Εργοχλῆς χρηματιούμενος ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὑμᾶς 

φιλοτιμησόμενος ἐξέπλευσε. καὶ οὐδεὶς ἄλλος ἔχει τὰ 
χρήματα ἢ οὗτος. ἐὰν οὖν σωφρονῆτε. τὰ ὑμέτερ᾽ 
αὐτῶν κομιεῖσϑε. 

80. 

Ι ΚΑΤᾺ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ [ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΣ 
ΒΎΘΥΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΊ. 

9 Ἤδη. ὦ ἄνδρες δικασταί, τινὲς εἰς κρίσιν κατα- 
, 9 » Α Ἵ 9 ’ὔ Ἁ Ἁ -»" 

στάντες ἀδικεῖν μὲν ἔδοξαν, ἀποφαίνοντες δὲ τὰς τῶν 

προγόνων ἀρετὰς καὶ τὰς σφετέρας αὐτῶν εὐεργεσίας 
συγγνώμης ἔτυχον παρ᾽ ὑμῶν. ἐπειδὴ τοίνυν καὶ 
τῶν ἀπολογουμένων ἀποδέχεσϑε, ἐάν τι ἀγαϑὸν φαί- 
νῶνται τὴν πόλιν πεποιηκότες, ἄξιον χαὶ τῶν κατηγό- 

12 
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ρῶν ὑμᾶς ἀκροάσασϑαι. ἐὰν ἀποφαίνωσι τοὺς φεύ- 

γοντας πάλαν πονηροὺς ὄντας. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πατὴρ 

ὁ Νικομάχου δημόσιος ἦν. καὶ οἷα νέος ὧν οὗτος 
ἐπετήδευσε. καὶ ὅσα ἔτη γεγονὼς εἰς τοὺς φράτερας 

εἰσήχϑη. πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν" ἐπειδὴ δὲ τῶν 
νόμων ἀναγραφεὺς ἐγένετο. τίς οὐκ οἶδεν οἷα τὴν 
πόλιν ἐλυμήνατο; προσταχϑὲν γὰρ αὐτῷ τεττάρων μη- 
νῶν ἀναγράψαι τοὺς νόμους τοὺς Σόλωνος, ἀντὶ μὲν 

Σόλωνος αὑτὸν νομοϑέτην κατέστησεν, ἀντὶ δὲ τεττά- 

ρῶν μηνῶν ἕξέτη τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο. καϑ' ἑκάστην 
δὲ ἡμέραν ἀργύριον λαμβάνων τοὺς μὲν ἐνέγραφε τοὺς 

δὲ ἐξήλειφεν. εἰς τοῦτο δὲ χατέστημεν ὥστε ἐκ τῆς 
τούτου χειρὸς ἐταμιευόμεϑα τοὺς νόμους" καὶ οἱ 
ἀντίδικοι ἐπὶ τοῖς δικαστηρίοις ἐναντίους παρείχοντο. 

ἀμφότεροι παρὰ Νικομάχου φάσκοντες εἰληφέναι. ἐπι- 

βαλλόντων δὲ τῶν ἀρχόντων ἐπιβολὰς καὶ εἰσαγόντων 
εἷς τὸ δικαστήριον οὐκ ἠθέλησε παραδοῦναι τοὺς νό- 

μους ἀλλὰ πρότερον ἡ πόλις εἷς τὰς μεγίστας συμ- 

φορὰς κατέστη. πρὶν τοῦτον ἀπαλλαγῆναν τῆς ἀρχῆς 
καὶ τῶν πεπραγμένων εὐϑύνας ὑποσχεῖν. καὶ γάρ τοι. 
“- 
᾿ν ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπειδὴ ἐκείνων δίκην οὐ δέδωκεν. 

ὁμοίαν καὶ νῦν τὴν ἀρχὴν κατεστήσατο, ὅστις πρῶτον 
Α ’ “᾽ - Ιέ ϑῶων 9 - " δ μὲν τέτταρα ἔτη ἀνέγραψεν, ἐξὸν αὐτῷ τριάκοντα ἡἦμε- 
ἜΣ - τ Ξ' ΗΝ 

ρῶν ἀπαλλαγῆναι ἔπειτα διωρισμένον ἐξ ὧν ἔδει. 

ἀναγράφειν, αὑτὸν ἁπάντων χύριον ἑἐποιήδατο,. καὶ 

ὅσα (οὐδεὶς πώποτε» διαχειρίσδας μόνος οὗτος τῶν 
ἀρξάντων εὐθύνας οὐκ ἔδωκεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι τῆς 

ς - 9 - Ν Ψ , 3 ΄ δὴ αὑτῶν ἀρχῆς κατὰ πρυτανείαν λόγον ἀποφέρουσι, σὺ 
ἢ 5 ῇ ΟΝ ῇ Ξ, τὰ 5 2 ᾽Α δέ, ὦ Νικόμαχε. οὐδὲ τεττάρων ἐτῶν ἠξίωσας ἐγγρά- 

ψαι, ἀλλὰ μόνῳ σοὶ τῶν πολιτῶν ἐξεῖναι νομίέξεις 
ἄρχειν πολὺν χρόνον, καὶ μήτε εὐθύνας διδόναι μήτε 
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τοῖς ψηφίσμασι πείϑεσϑαι μήτε τῶν νόμων φροντίζειν. 

ἀλλὰ τὰ μὲν ἐγγράφεις τὰ δ᾽ ἐξαλείφεις. καὶ εἰς τοῦτο 

ὕβρεως ἥκεις ὥστε σαυτοῦ νομίξεις εἶναι τὰ τῆς πό- 

λεως, αὐτὸς δημόσιος ὥν. ὑμᾶς τοίνυν χρή, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἀναμνησϑέντας καὶ τῶν προγόνων τῶν Νικο- 

μάχου., οἵτινες ἦσαν. χαὶ οὗτος ὡς ἀχαρίστως ὑμῖν 

προσενήνεχται παρανομήσας. κολάσαι αὐτόν. καὶ ἐπειδὴ 

ἑνὸς ἑχάστου δίκην οὐχ εἰλήφατε, νῦν ὑπὲρ ἁπάντων 
γοῦν τὴν τιμωρίαν ποιήσασϑε. 

Ἴσως δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπειδὰν περὶ αὑτοῦ 
μηδὲν δύνηται ἀπολογεῖσϑαι, ἐμὲ διαβάλλειν πειράσε- 

ται. τότε δὲ περὶ τῶν ἐμῶν τούτῳ ἀξιῶ πιστεύειν 
ὑμᾶς. ὁπόταν ἀπολογίας ἐμοὶ δοϑείσης μὴ δύνωμαι 
ψευδόμενον αὐτὸν ἐξελέγξαι. ἐὰν δ᾽ ἄρα ἐπιχειρῇ 
λέγευν ἅπερ ἐν τῇ βουλῇ. ὡς ἐγὼ τῶν τετρακοσίων 
ἐγενόμην, ἐϑυμεῖσϑε (ὅτι ὑπὸ τῶν τοιαῦτα λεγόντων 
ἐκ τῶν τετρακοσίων πλεῖν ἢ χίλιοι γενήσονται" καὶ 
γὰρ τοὺς ἔτι παῖδας ὄντας ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ 

τοὺς ἀποδημοῦντας οἱ διαβάλλειν βουλόμενοι ταῦτα 

λοιδοροῦσιν. ἐγὼ δὲ οὕτω πολλοῦ ἐδέησα τῶν τετρα- 
χοσίων γενέσϑαν, ὥστε οὐδὲ τῶν πεντακισχιλίων 

χατελέγην. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι ὅτ᾽. εἰ μὲν 
σερὶ ἰδίων συμβολαίων ἀγωνιξόμενον οὕτω φανερῶς 

ἐξήλεγχον αὐτὸν ἀδικοῦντα. οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἠξίωσε 

τοιαῦτα ἀπολογούμενος ἀποφεύγειν, νυνὶ δὲ περὶ τῶν 

τῆς Ἰ πόλεως χρινόμενος οἰήσεται χρῆναι ἐμοῦ κατηγο- 

ρῶν ὑμῖν μὴ δοῦναι δίκην. 

Ἔτι δὲ κἀκεῖνο ϑαυμαστὸν νομίζω Νικόμαχον 

ἑτέροις ἀδίκως μνησικακεῖν ἀξιοῦν, ὃν ἐγὼ ἐπιβουλεύ- 

σαντα τῷ πλήϑει ἀποδείξω. καί μου ἀκούσατε" δίκαιον 
γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ τῶν τοιούτων ἀνθϑρώ- 

ΤΎβΒιαβ. ἘΠ. ΤᾺΪΠΟΥ. 17 
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πῶν τὰς τοιαύτας κατηγορίας ἀποδέχεσϑαι. οἵτινες 

τότε συγκαταλύσαντες τὸν δῆμον νυνὶ δημοτικοί φα- 

σιν εἶναι. ἐπειδὴ γὰρ ἀπολομένων τῶν νεῶν ἡ μετό- 
σταῦσις ἐπράττετο. Κλεοφῶν τὴν βουλὴν ἐλοιδόρει. 

φάσκων συνεστάναι χαὶ (οὐ τὰ βέλτιστα βουλεύειν 

ΧΙΠ 12] τῇ πόλει. Σάτυρος δ᾽ ὁ Κηφισιεὺς βουλεύων ἔπεισε 

11 
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τὴν βουλὴν δήσαντας αὐτὸν παραδοῦναι δικαστηρίῳ. 

οἱ δὲ βουλόμενοι αὐτὸν ἀπολέσαι, δεδιότες μὴ οὐκ 

ἀποκχτείνωσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, πείϑουσι Νικόμαχον 

νόμον ἀποδεῖξαι ὡς χρὴ καὶ τὴν βουλὴν συνδικάξειν. 

καὶ ὃ πάντων οὗτος πονηρότατος οὕτως φανερῶς συνε- 

στασίασεν, ὥστε τῇ ἡμέρᾳ ἧ ἡ κρίσις ἐγένετο ἀποδεῖξαι 

τὸν νόμον. Κλεοφῶντος τοίνυν. ὦ ἄνδρες δικασταί. 
ἕτερα μὲν ἄν τις ἔχοι κατηγορῆσαι᾽ τοῦτο δὲ παρὰ 

πάντων ὁμολογεῖται. ὅτι οἱ καταλύοντες τὸν δῆμον 
ἐχεῖνον ἐβούλοντο μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐχποδὼν γε- 
νέσϑαι. καὶ ὅτι Σάτυρος καὶ Χρέμων ὃ τῶν τριάκοντα 

γενόμενος οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ὀργιζόμενον Κλεοφῶντος 

κατηγόρουν. ἀλλ᾽ ἵνα ἐκεῖνον ἀποκτείναντες αὐτοὶ ὑμᾶς 

καχῶς ποιῶσι. καὶ ταῦτα διεπράξαντο διὰ τὸν νόμον 

ὃν Νιχόμαχος ἀπέδειξεν. εἰκὸς τοίνυν. ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἐνθυμεῖσϑαι καὶ ὁπόσοι ὑμῶν ἐνόμιξον Κλεο- 

φῶντα κακὸν πολίτην εἶναι, ὅτι καὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρ- 
χίᾳ ἀποϑανόντων ἴσως τις ἦν πονηρός, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ 
διὰ τοὺς τοιούτους ὠργίζεσϑε τοῖς τριάκοντα. ὅτι οὐ 

τῶν ἀδικημάτων ἕνεκα ἀλλὰ κατὰ στάσιν αὐτοὺς ἀπέ- 

χτειναν. ἐὰν οὖν πρὸς ταῦτα ἀπολογῆται, τοσοῦτον 
μέμωνησϑε, ὅτι ἐν τοιούτῳ καιρῷ τὸν νόμον ἀπέδειξεν 

ἐν ᾧ ἡ πολιτεία μεϑίστατο, καὶ τούτοις χαριζόμενος 

οὗ τὸν δῆμον κατέλυσαν, καὶ ταύτην τὴν βουλὴν 

“συνδικάζξειν ἐποίησεν ἐν ἡ Σάτυρος μὲν χαὺ Χρέμων' 
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μέγιστον ἐδύναντο. Στρομβιχίδης δὲ καὶ Καλλιάδης 
᾿ χαὶ ἕτεροι πολλοὶ χαὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ τῶν πολιτῶν 

ἀπώλλυντο. 

Καὶ περὶ τούτων οὐδένα ἂν ἐποιησάμην λόγον. εἰ 

ἡ ἠσθανόμην αὐτὸν ὡς δημοτικὸν ὄντα πειρασόμε- 
νον παρὰ τὸ δίκαιον σῴξεσϑαι. καὶ τῆς εὐνοίας τῆς 
εἰς τὸ πλῆϑος τεκμηρίῳ χρησόμενον ὅτι ἔφυγεν. ἐγὼ 

δὲ χαὶ ἑτέρους ἂν ἔχοιμι ἐπιδεῖξαι τῶν συγκαταλυσάν- 

τῶν τὸν δῆμον τοὺς μὲν ἀποθανόντας. τοὺς δὲ φυ- 

γόντας τὲ χαὶ οὐ μετασχόντας τῆς πολιτείας. ὥστε 
οὐδένα εἰκὸς αὐτῷ τούτου ὑπόλογον γενέσθαι. τοῦ 

μὲν γὰρ ὑμᾶς φυγεῖν μέρος τι καὶ οὗτος συνεβάλετο. 

τοῦ δὲ τοῦτον χατελϑεῖν τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον αἴτιον 

ἐγένετο. ἔτι δὲ καὶ δεινόν, εἰ ὧν μὲν ἄκων ἔπαϑε 
χάριν αὐτῷ εἴσεσϑε,. ὧν δ᾽ ἑκὼν ἐξήμαρτε μηδεμίαν 
τιμωρίαν ποιήσεσϑε. 

Πυνϑάνομαν δὲ αὐτὸν λέγειν ὡς ἀσεβῶ καταλύων 

τὰς ϑυσίας. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν νόμους ἐτίϑην περὶ τῆς 

ἀναγραφῆς. ἡγούμην ἂν ἐξεῖναν Νικομάχῳ τοιαῦτα 

εἰπεῖν περὶ ἐμοῦ" νῦν δὲ τοῖς κοινοῖς καὶ χειμένοις 

ἀξιῶ τοῦτον πείϑεσϑαι. ϑαυμάξω δὲ εἰ μὴ ἐνθυμεῖς- 

ται. ὅταν ἐμὲ φάσκῃ ἀσεβεῖν λέγοντα ὡς χρὴ ϑύειν 

τὰς ϑυσίας τὰς ἐχ τῶν χύρβεων καὶ τῶν στηλῶν 

κατὰ τὰς συγγραφάς. ὅτι χαὶ τῆς πόλεως κατηγορεῖ" 

ταῦτα γὰρ ὑμεῖς ἐψηφίσασθε. ἔπειτα εἶ ταῦτα νομί- 

ξεις δεινά, ἦ που σφόδρα ἐχείνους ἡγεῖ ἀδικεῖν, οἵ τὰ 
ἐκ τῶν κύρβεων μόνον ἔϑυον. καίτοι. ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί. περὶ εὐσεβείας οὐ παρὰ Νικομάχου {χρὴν μαν- 

ϑάνειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γεγενημένων σκοπεῖν. οἱ τοίνυν 

πρόγονοι τὰ ἐκ τῶν κύρβεων ϑύοντες μεγίστην καὶ 

εὐδαιμονεστάτην τῶν ᾿Ελληνίδων τὴν πόλιν παρέδο- 
15. 
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σαν. ὥστε ἄξιον ἡμῖν τὰς αὐτὰς ἐκχείνοις ϑυσίας ποιεῖ- 

σϑαι. καὶ εἰ μηδὲν δι’ ἄλλο. τῆς τύχης ἕνεκα τῆς ἐξ 
19 ἐκείνων τῶν ἱερῶν γεγενημένης. πῶς | δ᾽ ἄν τις 

εὐσεβέστερος γένοιτο ἐμοῦ, ὅστις ἀξιῶ πρῶτον μὲν 

κατὰ τὰ πάτρια ϑύειν, ἔπειτα ἃ μᾶλλον συμφέρει τῇ 
πόλει. ἔτι δὲ ἃ ὁ δῆμος ἐψηφίσατο καὶ δυνησόμεϑα 

δαπανᾶν ἐκ τῶν προσιόντων χρημάτων; σὺ δέ, ὦ 
Νικόμαχε, τούτων τἀναντία πεποίηκας" ἀναγράψας γὰρ 

πλείω τῶν προσταχϑέντων αἴτιος γεγένησαι τὰ προῦ- 

ιόντα χρήματα εἷς ταῦτα μὲν ἀναλίσχεσϑαι., ἐν δὲ 

20 ταῖς πατρίοις ϑυσίαις ἐπιλείπειν. αὐτίχα πέρυσιν ἱερὰ 
ἄϑυτα τριῶν ταλάντων γεγένηται τῶν ἐν ταῖς κύρβεσι 

γεγραμμένων. καὶ οὐχ οἷόν τε εἰπεῖν ὡς οὐχ ἱκανὰ 
ἣν ἃ προσῆλϑε τῇ πόλει" εἰ γὰρ οὗτος μὴ πλείω ἀνέ- 
γραψεν ἕξ ταλάντοις, εἴς τὲ τὰς ϑυσίας τὰς πατρίους 

ἂν ἐξήρκεσε καὶ τρία τάλαντα ἂν περιεγένετο τῇ πόλει. 

περὶ δὲ τῶν εἰρημένων καὶ μάρτυρας ὑμῖμ παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

91 Ἐνϑυμεῖσϑε τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι, ὅταν 
μὲν κατὰ τὰς συγγραφὰς ποιῶμεν. ἅπαντα τὰ πάτρια 

ϑύεται. ἐπειδὰν δὲ κατὰ τὰς στήλας ἃς οὗτος ἀνέ- 

γραψε. πολλὰ τῶν ἱερῶν καταλύεται. κἄϑ'᾽ οὗτος ὁ 
ἱερόσυλος περιτρέχει. λέγων ὡς εὐσέβειαν ἀλλ᾽ οὐκ 

εὐτέλειαν ἀνέγραψε καὶ εἰ μὴ ταῦτα ὑμῖν ἀρέσκει. 

ἐξαλείφειν κελεύει. καὶ ἔκ τούτων οἴεται πείσειν ὡς 

οὐδὲν ἀδικεῖ" ὃς ἐν δυοῖν μὲν ἐτοῖν πλείω ἤδη τοῦ 
δέοντος δώδεκα ταλάντοις ἀνήλωσε. παρ᾽ ἕκαστον δὲ 

τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχείρησεν ἕξ ταλάντοις τὴν πόλιν ξη- 

9 μιῶσαι. καὶ ταῦτα ὁρῶν αὐτὴν ἀποροῦσαν χρημάτων 

καὶ “ακεδαιμονίους μὲν ἀπειλοῦντας, ὅταν μὴ ἀποπέμ- 
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ψωμὲν αὐτοῖς τὰ χρήματα, Βοιωτοὺς δὲ σύλας ποιου- 

μένους, ὅτι οὐ δυνάμεϑα δύο τάλαντα ἀποδοῦναι. τοὺς 

᾿ δὲ νεωσοίκους {καὶ τὰ τείχη περικαταρρέοντα, εἰδὼς 

δὲ ὅτι ἡ βουλὴ ἡ («ἀεὶ βουλεύουσα. ὅταν μὲν ἔχῃ 
ς Ἁ 7 ») Ἁ 9 , ἰχέ ἱκανὰ χρήματα εἰς διοίκησιν, οὐδὲν ἐξαμαρτάνει. ὅταν 

δὲ εἰς ἀπορέαν καταστῇ. ἀναγκάζεται εἰσαγγελίας δέχε- 

σϑαι καὶ δημεύειν τὰ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ῥητόρων 
τοῖς (τὰ πονηρότατα λέγουσι πείϑεσϑαι. χρὴ τοίνυν. 

ὦ ἄνδρες δικασταί, μὴ τοῖς βουλεύουσιν ἑχάστοτε 
ὀργίξεσϑαι, ἀλλὰ τοῖς εἰς τοιαύτας ἀπορίας καϑιστᾶσι 

τὴν πόλιν. προσέχουσι (δὲν τὸν νοῦν οἱ βουλόμενοι 

τὰ χοινὰ κλέπτειν. ὅπως Νικόμαχος ἀγωνιεῖταν" οἷς 

ὑμεῖς, ἐὰν μὴ τοῦτον τιμωρήσησϑε, πολλὴν ἄδειαν 
, ΠΡΟΣ ἐν Ἁ , Αἱ 2 , “1 γι ποιήσετε" ἐὰν δὲ καταψηφισάμενοι τῶν ἐσχάτων αὐτῷ 

τιμήσητε. τῇ αὐτῇ ψήφῳ τούς τε ἄλλους βελτίους 

ποιήσετε καὶ παρὰ τούτου δίχην εἰληφότες ἔσεσϑε. 
ἐπίστασϑε δέ. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι παράδειγμα τοῖς 
"ὕ, μή Ἁ »-»"»57Ἴ »} ἰν - 2 ΙΑ μ᾿ ἄλλοις ἔσταν μὴ τολμᾶν εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν οὐχ 
ὅταν τοὺς ἀδυνάτους εἰπεῖν κολάξητε, ἀλλ᾽ ὅταν παρὰ 

κω , , ,ὔ , τ᾿ - 
τῶν δυναμένων λέγειν δίκην λκαμβάνητε. τίς οὖν τῶν 

ἐν τῇ πόλει ἐπιτηδειότερος Νικομάχου δοῦναι δίκην; 
τίς ἐλάττω τὴν πόλιν ἀγαϑὰ πεποίηκεν ἢ πλείω ἡδί- 

κηχεν; ὃς χαὶ τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν ἀναγραφεὺς 
γενόμενος εἰς ἀμφότερα ταῦτα ἡμάρτηκεν. ἀναμνή- 

σϑητε δὲ ὅτι πολλοὺς ἤδη τῶν πολιτῶν ἐπὶ κλοπῇ χρη- 

μάτων ἀπεχτείνατε. καίτοι ἐκεῖνοι μὲν τοσοῦτον μόνον 

ὑμᾶς ἔβλαψαν ὅσον ἐν τῷ παρόντι, οὗτοι δ᾽ ἐπὶ τῇ τῶν 

νόμων ἀναγραφῇ [καὶ τῶν ἱερῶν] δῶρα λαμβάνοντες 
9 Ο Ἁ Ἁ 7 -»ἢΌ 

εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον τὴν πόλιν ζημιοῦσι. 

28 

24 

ὧι 

Διὰ τί δ᾽ ἄν τις ἀποψηφίσαιτο τούτου; πότερον 20 

ὡς ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ πρὸς τοὺς πολεμίους χαὶ πολλαῖς 
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μάχαις καὶ ναυμαχίαις παραγεγενημένου; ἀλλὰ ὅτε ὑμεῖς 

᾿ἐκινδυνεύετε ἐχπλέοντες. οὗτος αὐτοῦ μένων τοὺς Σό- 

λῶνος νόμους ἐλυμαίνετο. ἀλλ᾽ ὅτι χρήματα δεδα- 

'πάνηχκε καὶ πολλὰς εἰσφορὰς εἰσενήνοχεν; ἀλλ᾽ οὐχ 
ὅπως ὑμῖν τῶν αὑτοῦ τι ἐπέδωκεν. ἀλλὰ τῶν ὑμετέ- 

ρῶν πολλὰ ὑφήρηται. ἀλλὰ διὰ τοὺς προγόνους; ἤδη 

γάρ τινες καὶ διὰ τοῦτο συγγνώμης ἔτυχον παρ᾽ ὑμῶν. 

ἀλλὰ τούτῳ γὲ προσήκει διὰ μὲν αὑτὸν τεϑνάναι, διὰ 

δὲ τοὺς προγόνους πεπρᾶσϑαι. ἀλλ᾽ ὡς. ἐὰν νῦν αὖ- 

τοῦ φείσησϑε, αὖϑις ἀποδώσει | τὰς χάριτας; ὃς οὐδ᾽ 
ὧν πρότερον μετέλαβε παρ᾽ ὑμῶν ἀγαϑῶν μέμνηται. 

καίτοι ἀντὶ μὲν δούλου πολίτης γεγένηται, ἀντὶ δὲ 

πτωχοῦ πλούσιος. ἀντὶ δὲ ὑπογραμματέως νομοϑέἕτης. 
κΑ ἃ καὶ ὑμῶν ἔχοι ἄν τις κατηγορῆσαι, ὅτι οἱ μὲν πρό- 

γονον νομοϑέτας ἡροῦντο Σόλωνα καὶ Θεμιστοκλέα 

καὶ Περικλέα. ἡγούμενοι τοιούτους ἔσεσϑαι τοὺς νό- 

μους οἱοίπερ ἂν ὦσιν οἱ τιϑέντες, ὑμεῖς δὲ Τεισαμε- 
ν » ᾽ὔ Ἁ ἰ ἃ ας γέ σι ὁ ἔ 2 

νὸν τὸν Μηχανίωνος καὶ Νικόμαχον χαὶ ἑξτέρους ἀν- 

ϑρώπους ὑπογραμματέας" καὶ τὰς μὲν ἀρχὰς ὑπὸ τῶν 

τοιούτων ἡγεῖσϑε διαφϑείρεσϑαι. αὐτοὶ δὲ τούτοις 

πιστεύετε. ὃ δὲ πάντων δεινότατον᾽ ὑπογραμματεῦ- 
Ἢ 9 “2, Ἁ , 5. ΧΑ -᾿ 9 “- - 3.“ γὼ 

σαν μὲν οὐκ ἔξεστι δὶς τὸν αὐτὸν τῇ ἀρχῇ τῇ αὐτῆ. 
περὶ δὲ τῶν μεγίστων τοὺς αὐτοὺς ἐᾶτε πολὺν χρόνον 
κυρίους εἶναι. καὶ τὸ τελευταῖον Νικόμαχον εἴλεσϑε 

ἀναγράφειν τὰ πάτρια, ᾧ κατὰ πατέρα τῆς πόλεως 
οὐδὲν προσήκει" καὶ ὃν ἔδει ὑπὸ τοῦ δήμου χρίνε- 
σϑαι, οὗτος τὸν δῆμον συγκαταλύσας φαίνεται. νῦν 

4 ’ Ὃ - Ἧ ΩΣ ἵ Ὶ Α τοίνυν ὑμῖν μεταμελησάτω τῶν πεπραγμένων. καὶ μὴ 
δ Ἁ Η͂ 3. τῷ «- ᾿Α 9 , Ἁ ὑπὸ τούτων ἀεὶ κακῶς πάσχοντες ἀνέχεσϑε. μηδὲ 
ἰδία μὲν ὀνειδίζετε τοῖς ἀδικοῦσιν, ἐπειδὰν δ᾽ ἐξῇ 

δίκην παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν, ἀποψηφίζξεσϑε. 
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Καὶ περὶ μὲν τούτων ἵκανα μοι τὰ εἰρημένα" περὶ 

δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν βού- 

λοιαι. παρεδχευασμένοι {γάρ τινές εἰσι καὶ τῶν 
, ἃ - Ἁ - ή ΄ - φίλων καὶ τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων δεῖσϑαι 

ὑπὲρ αὐτοῦ ὧν ἐγὼ ἡγοῦμαν ἐνίοις προσήκειν ὑπὲρ 
τῶν ἑαυτοῖς πεπραγμένων ἀπολογεῖσϑαι πολὺ μᾶλλον 

ἢ τοὺς ἀδικοῦντας σῴξειν προαιρεῖσϑαι. δεινὸν δέ 

μον δοκεῖ εἶναι. ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τούτου μὲν 
ἑνὸς ὄντος καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῆς πόλεως ἠδικημένου οὐκ 

ἐπεχείρησαν δεῖσθαι [ὡς χρὴ] παύσασϑαι εἰς ὑμᾶς 

ἐξαμαρτάνοντα. ὑμᾶς δὲ τοσούτους ὄντας καὶ ἠδικη- 
μένους ὑπὸ τουτουὶ πείσουσιν ὡς οὐ χρὴ δίκην παρ᾽ 

αὐτοῦ λαμβάνειν. χρὴ τοίνυν. ὥσπερ καὶ τούτους 

ὁρᾶτε προϑύμως σῴξοντας τοὺς φίλους. οὕτως καὶ ὑμᾶς 

τοὺς ἐχϑοοὺς τιμωρεῖσϑαι. εὖ εἰδότας ὅτι τούτοις πρώ- 

τοις ἄνδρες ἀμείνους δόξετε εἶναι. ἐὰν παρὰ τῶν ἀδικούν- 

τῶν δίχην λαμβάνητε. ἐνθυμεῖσϑε δὲ ὅτι [οὔτε Νικό- 

ὠαχος] οὐδὲ τῶν αἰτησομένων οὐδεὶς τοσαῦτα ἀγαϑὰ 
πεποίηκε τὴν πόλιν. ὅσα οὗτος ἠδίκηκεν. ὥστε πολὺ 
ἄλλον ὑμῖν προσήκει τιμωρεῖσϑαιν ἢ τούτοις βοηϑεῖν. 

εὖ δ᾽ εἰδέναι χρὴ τοὺς αὐτοὺς τούτους. ὅτι πολλὰ 
δεηϑέντες τῶν χατηγόρων ἡμᾶς μὲν οὐδαμῶς ἔπεισαν. 

τῆς δὲ ὑμετέρας ψήφου ἀποπειράσοντες εἰσεληλύ- 

ϑασιν εἷς τὸ δικαστήριον. καὶ ἐλπίζουσιν ὑμᾶς ἐξα- 

πατήσαντες ἄδειαν εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον λήψεσθαι 

τοῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται. ἡμεῖς μὲν τοίνυν οὐχ 

ἠθελήσαμεν ὑπὸ τούτων αἰτούμενοι πεισϑῆναι, τὸ δὲ 

οὐτὸ τοῦτο παρακαλοῦμεν ζὑμᾶς» μὴ πρὸ τῆς κρίσεως 

μισοπονηρεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ κρίσει τιμωρεῖσϑαι τοὺς τὴν 
ὑμετέραν νομοϑεσίαν ἀφανίξοντας᾽ οὕτως γὰρ ἐννό- 

μῶς διοιχκηϑήσεταινι τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν πάντα. 
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ΡΣ 4ΦΥΣΙΟΥ͂ τἄχει 34. 

91. 

ΚΑΤΑ ΦΙΛΩ͂ΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ. 

Ἄιμην μέν. ὦ βουλή, οὐκ ἄν ποτ᾽ “εἰς τοῦτο τόλ- 

μης Φίλωνα ἀφικέσϑαι. ὥστε ἐθελῆσαι εἰς ὑμᾶς ἐλϑεῖν 

δοκιμασϑησόμενον᾽ ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἕν τι μόνον ἀλλὰ 

πολλὰ τολμηρός ἐστιν, ἐγὼ δὲ ὀμόσας εἰσῆλϑον εἰς τὸ 

βουλευτήριον τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῇ πόλει, ἔν- 

ἑστί τὲ ἐν τῷ ὅρχῳ ἀποφανεῖν εἴ τίς τινα οἷδὲ τῶν 
λαχόντων ἀνεπιτήδειον ὄντα βουλεύειν, ἐγὼ τὴν κατὰ 

τουτουὶ Φίλωνος ποιήσομαι κατηγορίαν. οὐ μέντοι 
9 τὰς 9 ’ὔ ή 3 Ἁ “- 

γε ἰδίαν ἔχϑραν οὐδεμίαν μεταπορευόμενος, οὐδὲ τῷ 

δύνασϑαι καὶ εἰωϑέναι λέγειν ἐν ὑμῖν ἐπαρϑείς. ἀλλὰ 
- 7 --»ὡ ξ ἤ ᾽ “- ἿΞ Ἁ “ τῷ πλήϑει τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ πιστεύων, καὶ τοῖς 

8 ὅρχοις οἷς ὥμοσα ἐμμένειν ἀξιῶν. γνώσεσϑε μὲν οὖν 

ὅτι οὐκ ἀπὸ ἴσης παραδσχευῆς ἐγώ τὲ τοῦτον ἐλέγξω 

οἷός ἐστι. καὶ οὗτος ἐπεχείρησε πονηρὸς εἶναι" ὅμως 
3 δ Βν ΤᾺ 9 » ΄ - , 

«(δ᾽ εἴ τι ἐγὼ ἐλλείποιμν τῷ λόγῳ τῆς κατηγορίας, 

οὐκ ἂν δίκαιος εἴη οὗτος διὰ τοῦτο ὠφεληϑῆναι, ἀλλὰ 

μᾶλλον. ὅ τι ἱκανῶς διδάξαιμι. ἔκ τούτων ἀποδοκι- 

μασϑῆναι. ἐνδεῶς μὲν γὰρ διὰ τὴν ἀπειρίαν [πάντων 

τῶν τούτῳ πεπραγμένων). ἱκανῶς δὲ διὰ τὴν περὶ 

αὐτὸν κακίαν εἰρηκὼς ἂν εἴην. ἀξιῶ δὲ καὶ ὑμῶν οἵ- 
5 -“ - Ιέ 3 - ’ἤᾧ τινες δυνατώτεροι ἐμοῦ εἰσι λέγειν, ἀποφῆναι μείξω 

ὄντα αὐτοῦ τὰ ἁμαρτήματα. καὶ ἐξ ὧν ἂν ἐγὼ ὑπο- 
λίπω. πάλιν αὐτοὺς περὶ ὧν ἴσασι κατηγορῆσαι Φί- 
λωνος᾽ οὐ γὰρ ἐκ τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ {μόνουΣ λεγομένων 
δεῖ ὑμᾶς περὶ αὐτοῦ ὁποῖός ἐστι σκέψασϑαι. 

Ἐγὼ γὰρ οὐκ ἄλλους τινάς φημι δίκαιον εἶναι 

βουλεύειν περὶ ἡμῶν, ἢ τοὺς πρὸς τῷ εἶναι πολίτας 
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καὶ ἐπιϑυμοῦντας τούτου. τούτοις μὲν γὰρ μεγάλα τὰ 

διαφέροντά ἐστιν εὖ τὲ πράττειν τὴν πόλιν τήνδε καὶ 
ἀνεπιτηδείως διὰ τὸ ἀναγχαῖον σφίσιν αὐτοῖς ἡγεῖ- 

σϑαι εἶναι μετέχειν τὸ μέρος τῶν δεινῶν. ὥσπερ καὶ 
τῶν ἀγαϑῶν μετέχουσι" οἱ δὲ φύσει μὲν πολῖταί εἶσι. 
γνώμῃ δὲ χρῶνται ὡς πᾶσα γῆ πατρὶς αὐτοῖς ἐστιν 

ἐν ἧ ἂν τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσιν, οὗτοι δῆλοί εἰσιν ὅτι (ῥᾳ- 
δίως) ἂν παρέντες τὸ τῆς πόλεως κοινὸν ἀγαϑὸν ἐπὶ 

τὸ ἑαυτῶν ἰδιον χέρδος ἔλθοιεν διὰ τὸ μὴ τὴν πόλιν 
ἀλλὰ τὴν οὐσίαν πατρίδα ἑαυτοῖς ἡγεῖσϑαι. ἐγὼ τοί- 

νυν ἀποφανῶ Φίλωνα τουτονὶ περὶ πλείονος ποιησά- 

μενον τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν ἢ τὸν κοινὸν τῆς πόλεως 

κίνδυνον, καὶ ἡγησάμενον κρεῖττον εἶναι αὐτὸν ἀκιν- 
͵ » , Ἃ ν ΄ ““ ΚΟῸΣ δύνως τὸν βίον διάγειν ἢ τὴν πόλιν σῴξειν ὁμοίως 

τοῖς ἄλλοις πολίταις κινδυνεύοντα. 

Οὗτος γάρ. ὦ βουλή, ὅτε ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἦν 
τ ᾽ ’ 3 Ο 3 ἤ Ἁ - 

(ἧς ἐγώ, χκαϑ᾽ ὅσον ἀναγκάξομαι. χατὰ τοσοῦτον 

μέμνημαι). ἐχκεχηρυγμένος ἐκ τοῦ ἄστεως ὑπὸ τῶν 
τριάκοντα μετὰ τοῦ ἄλλου πλήϑους τῶν πολιτῶν τέως 
μὲν ᾧχει ἐν ἀγρῷ, ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθον 

᾿ » Ἁ ᾿ 7 ς 9 - π᾿ - 5» Ἁ 

εἷς τὸν Πειραιᾶ, καὶ οὐ μόνον οἱ ἔκ τῶν ἀγρῶν ἀλλὰ 
Α ς- Σ Ἔ ς ’ὕ ς κ 9 ἂν τον ς 3 . 

χαὶ οἱ ἐκ τῆς ὑπερορίας οἱ μὲν εἰς τὸ ἄστυ οἱ δ᾽ εἶς 

τὸν Πειραιᾶ συνελέγοντο. καὶ καϑ' ὅσον ἕχαστος οἷός 

τ᾽ ἦν. χατὰ τοσοῦτον ἐβοήϑει τῇ πατρίδι. τὰ ἐναντία 
ἅπασι τοῖς ἄλλοις πολίταις ἐποίησε συσχευασάμενος 

Ἁ Ἁ δ - 3 ΄ , Ἁ ξ ὔ νῷ 4 

γὰρ τὰ ἑαυτοῦ ἐνθένδε εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐξῴκχησε. 
Ν τ ᾽ - μι 50... 8. με καὶ ἐν ὡρωπῷ μετοίκιον κατατιϑεὶς ἐπὶ προστάτου 

ὥκει. βουληϑεὶς παρ᾽ ἔχείνοις μετοικεῖν μᾶλλον ἢ 

μεϑ᾽ ἡμῶν πολίτης εἶναι. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ὥσπερ ἔνιοί 
- “-“ ΙΑ 3 ᾿ [νι Ἃ 

τινὲς τῶν πολιτῶν μετεβάλοντο. ἐπειδὴ ἑώρων τοὺς 

ἀπὸ Φυλῆς ἐν οἱς ἔπραττον εὐτυχοῦντας. οὐδὲ τούτων 
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τι τῶν εὐτυχημάτων ἠξίωσε μετασχεῖν, ἐπὶ κατειργα- 

σμένοις μᾶλλον ἐλϑεῖν βουλόμενος ἢ συγκατελϑεῖν 

κατεργασάμενός τι τῶν τῇ κοινῇ πολιτείᾳ συμφερόν- 

τῶν οὐ γὰρ ἦλϑεν εἰς τὸν Πειραιᾶ, οὐδ᾽ ἔστιν ὅπου 
ἑαυτὸν ὑμῖν τάξαι παρέσχεν. καίτοιγε ὅστις εὐτυ- 

χοῦντας ὁρῶν ἡμᾶς ἐτόλμα προδιδόναι, τί ποτε ὡς μὴ 

ἐβουλόμεϑά γε πράττοντας ἐποίησεν ἄν; ὅσοι μὲν 

τοίνυν διὰ συμφορὰς ἰδίας οὐ μετέσχον τῶν τότε 

γενομένων τῇ πόλει κινδύνων, συγγνώμης τινὸς ἄξιοί 

εἶσι τυχεῖν. οὐδενὶ γὰρ οὐδὲν ἑχούσιον δυστύχημα 
᾿Ξ Ο’ Α ἤ - 2} ᾿ - 

γίγνεται" ὅσον δὲ γνώμῃ τοῦτο ἔπραξαν. οὐδεμιᾶς 

συγγνώμης ἄξιοί εἶσιν' οὐ γὰρ διὰ δυστυχίαν ἀλλὰ 

δι’ ἐπιβουλὴν ἐποίησαν αὐτό. καϑέστηκε δέ τι ἔϑος 

δίκαιον πᾶσιν ἀνθρώποις τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων 

μάλιστα ὀργίζεσθαι τοῖς μάλιστα δυναμένοις μὴ ἀδι- 
»- » Ἄ , ἍἋ με , - , 

κεῖν, τοῖς δὲ πένησιν ἢ ἀδυνάτοις τῷ σώματι συγγνώ- 

ἱην ἔχειν διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι ἄκοντας αὐτοὺς ἁμαρτάνειν. 
φ 5 “ Ἵ 2) 9 -μ 

οὗτος τοίνυν οὐδεμιᾶς συγγνώμης ἄξιός ἔστι τυχεῖν" 
" . » , ϑδν 5 " ς οὔτε γὰρ τῷ σώματι ἀδύνατος ἦν ταλαιπωρεῖν. ὡς 

καὶ ὑμεῖς ὁρᾶτε. οὔτε τῇ οὐσίᾳ ἄπορος λῃτουργεῖν. 
ὡς ἐγὼ ἀποδείξω. ὅστις οὖν ὅσον δυνατὸς ἦν ὠφε- 

λεῖν, τοσοῦτον κακὸς ἦν. πῶς οὐκ ἂν εἰκότως ὑπὸ 

πάντων ὑμῶν μισοῖτο; ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἀπεχϑήσεσϑέ 

γε τῶν πολιτῶν οὐδενὶ τοῦτον ἀποδοκιμάσαντες, (ὃς 

οὔ τι τοὺς ἕτέρους ἀλλ᾽ ἀμφοτέρους φανερός ἔστι 
προδούς, ὥστε μήτε τοῖς ἐν τῷ ἄστει γενομένοις φίλον 

προσήκειν εἶναι τοῦτον (οὐ γὰρ ἠξίωσεν ὡς αὐτοὺς 
Ξ᾿ » Υ͂ 7 -“ Ν - 

ἐλϑεῖν κινδυνεύοντας). μήτε τοῖς τὸν Πειραιᾶ κατα- 

λαβοῦσιν: οὐδὲ γὰρ τούτοις ἠϑέληδσε συγκατελϑεῖν, 

φυγὰς καὶ ταῦτα καὶ αὐτὸς γενόμενος. εἰ μέντοι τι 

μέρος περίεστι τῶν πολιτῶν ὅ τι τῶν αὐτῶν μετέσχε 
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᾽ 3 9 ’ ΘΟ ει Χ , τούτῳ πραγμάτων. μετ᾽ ἐχείνων, ἐάν ποτὲ (ὃ μὴ γέ- 

νοιτο)ὴ λάβωσι τὴν πόλιν, βουλεύειν ἀξιούτω. 
ὼς οὖν ᾧκει τε ἐν ὡρωπῷ ἐπὶ προστάτου καὶ 

, , ς Χ 3 Ἁ ἐπ ς, 9 - - 5 κ19 ἐκέχτητο ἱκανὴν οὐσίαν καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ οὔτ 
»- “-- ΒΩ “᾽ Ν [κι ς ΑΥ͂ - Ο - ἐν τῷ ἄστει ἔϑετο τὰ ὅπλα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ταῦτα 

-" 9 - , 3 ῇ “ [4 

πρῶτον ἀἁληϑῆ λέγω. ἀκούσατε τῶν μαρτύρων. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Ὑπολείπεται τοίνυν αὐτῷ λέγειν ὡς τῷ μὲν σώ- 
9 3 ’ Ἶ, , 3 Ἷ ’ 

ματι δι᾽ ἀσϑένειάν τινα γενομένην ἀδύνατος κατέστη 

βοηϑῆσαι εἷς τὸν Πειραιᾶ, ἀπὸ δὲ τῶν ὑπαρχόντων 

ἐπαγγειλάμενος αὐτὸς ἢ χρήματ᾽ εἰσενεγκεῖν εἰς τὸ 
17,95 Ἁ 6 ’ »}} τ 11. Ἁ -«-᾿ γ - ὃ 

πλῆϑος τὸ ὑμέτερον ἢ ὁπλίσαι τινὰς τῶν ἑαυτοῦ δη- 

μοτῶν. ὥσπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν πολιτῶν αὐτοὶ 
οὐ δυνάμενοι λῃτουργεῖν τοῖς σώμασιν. ἵνα οὖν μὴ 

ἐγγένηται αὐτῷ ψευσαμένῳ ἐξαπατῆσαι, καὶ περὶ τού- 
τῶν ἤδη σαφῶς ὑμῖν ἀποδείξω. ἐπειδὴ ὕστερον οὐκ 

ἐξέσται μοι παρελϑόντι ἐνϑάδ᾽ ἐλέγχειν αὐτόν. Καί 

μον κάλει Ζιότιμον τὸν ᾿Ζχαρνέα καὶ τοὺς αἱρεϑέντας 

μετ’ αὐτοῦ τοὺς δημότας ὁπλίσαι ἀπὸ τῶν εἰσενεχϑέν- 

τῶν χρημάτων. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ ΤῸΝ ΑἸΡΕΘΈΝΤΩΝ ΜΈΤΑ ΔΙΟΤΙΜΟΥ. 

Οὗτος τοίνυν οὐχ ὅπως ὠφελήσει τὴν πόλιν ἐν 
τοιούτῳ καιρῷ καὶ τοιαύτῃ καταστάσει διενοήϑη., ἀλλ᾽ 

ὅπως τι κερδανεῖ ἀπὸ τῶν ὑμετέρων συμφορῶν παρε- 

σκευάσατο᾽ ὁρμώμενος γὰρ ἐξ Φρωποῦ. τοτὲ μὲν αὐὖ- 

τὸς μόνος. τοτὲ δ᾽ ἑτέροις ἡγούμενος οἷς τὰ ὑμέτερα 

δυστυχήματα εὐτυχήματα ἐγεγόνει, περιιὼν κατὰ τοὺς 

ἀγροὺς καὶ ἐντυγχάνων τῶν πολιτῶν τοῖς πρεσβυτά- 

τοις. οἱ κατέμειναν ἐν τοῖς δήμοις ὀλίγα μὲν τῶν 
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ἐπιτηδείων ἔχοντες, ἀναγκαῖα δέ, εὖνοι μὲν ὄντες τῷ 
πλήϑει. ἀδύνατοι δὲ ὑπὸ τῆς ἡλικίας βοηϑεῖν., τού- 

τους ἀφῃρεῖτο τὰ ὑπάρχοντα, περὶ πλείονος ποιού- 
μενος αὐτὸς μικρὰ κερδαίνειν ἢ ἐκείνους μηδὲν ἀδικεῖν" 
οἱ νῦν αὐτὸν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐχ οἱοί τέ εἶσυν ἐπεξελ- 
ϑεῖν ἅπαντες, δι᾽ ὅπερ καὶ τότε ἀδύνατοι τῇ πόλει 
βοηϑεῖν ἦσαν. οὐ μέντοι τοῦτόν γε χρὴ διὰ τὴν ἐκεί- 
νῶν ἀδυναμίαν δὶς ὠφεληϑῆναι, τότε τ᾽ ἀφελόμενον 
ἐἈ 5 “- , δ᾽ διυαθδϑον 9 Ν μ᾿ 
ἃ εἶχον. νῦν τε δοκιμασϑέντα ὑφ᾽ ὑμῶν" ἀλλὰ χἂν 
ς - ’ - 2 ’ ἌΝ ὁστισοῦν παραγένηται τῶν ἀδικηϑέντων. μέγα αὐτὸ 
ἡγήσασϑε εἶναι. καὶ τοῦτον ὑπερμισήσατε. ὅστις 

ἐτόλμησεν. οἷς ἕτεροι διδόναι παρ᾽ ἑαυτῶν τι προῃ- 
ροῦντο διά τὴν ἀπορίαν οἰχτίραντες αὐτούς. τούτων 

ἀφαιρεῖσϑαι τὰ ὑπάρχοντα. Κάλει μοι τοὺς μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

Οὐ τοίνυν ἔγωγε οἶδα ὅ τι ὑμᾶς διαφερόντως δεῖ 
γιγνώσκειν περὶ αὐτοῦ ἢ (οἷν οἰκεῖον γιγνώσκουσι" τοι- 

αὗτα γάρ ἐστιν, ὥστ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτῷ ἄλλο ἡμάρτητο, 
διὰ μόνα ταῦτα δίκαιον εἶναι ἀποδοκιμασϑῆναι. οἷα 

μὲν οὖν ξῶσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ κατηγόρει. παρήσω" ἐξ 

ὧν δὲ τελευτῶσα τὸν βίον διεπράξατο τεκμαιρομένοις 

ῥάδιόν ἐστιν ὑμῖν γνῶναι ὁποῖός τις ἦν περὶ αὐτήν. 
ἐκείνη γὰρ τούτῳ μὲν ἠπίστησεν ἀποθανοῦσαν ἑαυτὴν 

ἐπιτρέψαι. ᾿άντιφάνει δὲ οὐδὲν προσήκουσα πιστεύ- 

σασα ἔδωκεν εἷς τὴν ἑαυτῆς ταφὴν τρεῖς μνᾶς ἀργυ- 

οίου. παραλιποῦσα τοῦτον ὑὸν ὄντα ἑαυτῆς. ἄρα δῆ- 
λον ὅτι εὖ ἴδει αὐτὸν οὐδὲ διὰ τὸ προσήκειν αὐτῇ 
τὰ δέοντα [ἂν] ποιήσοντα; καίτοι εἰ μήτηρ, ἣ πέφυκε 

καὶ ἀδικουμένη ὑπὸ τῶν ἑαυτῆς παίδων μάλιστα 
ἀνέχεσϑαι καὶ μίκρ᾽ ὠφελουμένη μεγάλα ἔχειν ἡγεῖ- 
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σϑαι διὰ τὸ εὐνοίᾳ μᾶλλον ἢ ἐλέγχῳ τὰ γιγνόμενα ᾿ 

δοχιμάξειν, ἐνόμιξε τοῦτον κἂν ἀπὸ τεϑνεώσης φέρειν 

ἑαυτῆς. τί χρὴ ὑμᾶς περὶ αὐτοῦ διανοηϑῆναι: ὅστις 
γὰρ περὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἀναγκαίους τοιαῦτα ἁμαρτάνει 
᾿ 7 μ᾿ ’ Ἁ 3 ’, 7 

ἁμαρτήματα, τί ἂν περί γε τοὺς ἀλλοτρίους ποιήσειεν; 

Ὡς οὖν καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν. ἀκούσατε αὐτοῦ τοῦ 
λαβόντος τὸ ἀργύριον καὶ ϑάψαντος αὐτήν. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Τί (ἂν) οὖν βουληϑέντες ὑμεῖς τοῦτον δοκιμά- 
ῇ ιφ 9 φ 7 3 Ἁ Ἁ ’ 

δσαιτε; πότερον ὡς οὐχ ἡμαρτηκότα; ἀλλὰ τὰ μεγιστα 

περὶ τὴν πατρίδα ἠδίκηκεν" ἀλλ᾽ ὡς ἔσται βελτίων; 

τοιγάρτοι πρότερον βελτίων γενόμενος περὶ τὴν πόλιν 
δ᾽ ῇ 3 7 ῇ "Σ Ἁ Ο ὕστερον βουλεύειν ἀξιούτω. φανερόν τι ἀγαϑὸν ὥσπερ 

΄ Χ 7 ’ [4 9 ΟΥ̓ τότε κακὸν ποιήσας. [σωφρονέστερον γάρ ἔστιν ὕστε- 

ρον πᾶσι τῶν ἔργων τὰς χάριτας ἀποδιδόναι] δεινὸν 

γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι. εἶ ἐξ ὧν μὲν ἤδη ἡμάρτηκε 
μηδέποτε τιμωρηϑήσεται. ἐξ ὧν δὲ μέλλει εὖ ποιήσειν 
ἤδη τετιμήσεται. ἀλλ᾽ ἄρα ἵνα βελτίους ὦσιν οἱ πολῖ- 
ται δρῶντες ἅπαντας ὁμοίως τιμωμένους. διὰ τοῦτο 

δοκιμαστέος ἐστίν; ἀλλὰ κίνδυνος καὶ τοὺς χρηστούς, 

ἐὰν αἰσϑάνωνται ὁμοίως τοὺς πονηροὺς τιμωμένους. 
παύσεσϑαν τῶν χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων, τῶν αὐτῶν 

ἡγουμένους εἶναι τούς τε καχοὺς τιμᾶν καὶ τῶν ἀγα- 

ϑῶν ἀμνημονεῖν" ἄξιον δὲ καὶ τόδε ἐνθυμηϑῆναι. ὅτι 

εἰ μέν τις φρούριόν τι προὔδωκεν ἢ ναῦς ἢ στρατό- 

πεδόν τι, ἐν ᾧ μέρος τι ἐτύγχανε τῶν πολιτῶν ὄν, 
» 9 ΙᾺ μ} 9 - 5 ᾿ ᾿ 

ταῖς ἐσχάταις ἂν ζημίαις ἐξημιοῦτο, οὗτος δὲ προδοὺς 

ὅλην τὴν πόλιν οὐχ ὕπως τιμωρηϑήσεται (ἀλλὰ καὶ 

βουλεύειν») παρασκευάξεται. καίτοι δικαίως γ᾽ ἄν. 

ὅστις φανερῶς ὥσπερ οὗτος προὔδωκε τὴν ἐλευϑερίαν,. 
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οὐ περὶ τοῦ βουλεύειν ἀλλὰ περὶ τοῦ δουλεύειν καὶ 

τῆς μεγίστης ἀτιμίας ἠγωνέξετο. 
9 7 3 ΒΕ Ὰ , ξ ᾿ ϑ΄ ςΦς.»ὕ, χ Αχούω δ᾽ αὐτὸν λέγειν ὡς. εἴ τι ἣν ἀδίκημα τὸ 

μὴ παραγενέσϑαι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ νόμος ἂν ἔκειτο 

περὶ αὐτοῦ διαρρήδην. ὥσπερ χαὶ περὶ τῶν ἄλλων 

ἀδικημάτων. οὐ γὰρ οἴεται ὑμᾶς γνώσεσϑαι ὅτι διὰ 

τὸ μέγεϑος τοῦ ἀδικήματος οὐδεὶς περὶ αὐτοῦ ἐγράφη 

νόμος. τίς γὰρ ἄν ποτὲ ῥήτωρ ἐνεθυμήθη ἢ νομο- 

ϑέτης ἤλπισεν ἁμαρτήσεσϑαί τινα τῶν πολιτῶν τοσαύ- 

την ἁμαρτίαν; οὐ γὰρ ἂν δήπου. εἰ μέν τις λίποι τὴν 
, Ἁ 2 - - Υ' τῇ ᾿Α ΡΩ 2 3 

τάξιν μὴ αὐτῆς τῆς πόλεως ἐν κινδύνῳ οὔσης ἀλλ 

ἑτέρους εἰς τοῦτο χαϑιστάσης. ἐτέϑη νόμος ὡς μεγάλα 

ἀδικοῦντος. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς πόλεως ἐν κινδύνῳ 

οὔσης λίποι τὴν πόλιν αὐτήν --- οὐκ ἂν ἄρα ἐτέϑη: 
΄ ΗΝ, 7 ΟΝ Ἂ “-᾿ - ς 7 

σφόδρα γ᾽ ἄν, εἴ τις φήϑη τινὰ τῶν πολιτῶν ἁμαρτή- 

σεσϑαί τι τοιοῦτόν ποτε. τίς δ᾽ οὐκ ἂν εἰκότως 

ἐπιτιμήδσειεν ὑμῖν. εἰ τοὺς μετοίκους μέν. ὅτι οὐ 
δὴ Ἁ - “ - 9 7 - 7 9 

κατὰ τὸ προσῆκον ἑαυτοῖς ἐβοήϑησαν τῷ δήμῳ. ἐτι- 

μήσατε ἀξίως τῆς πόλεως. τοῦτον δέ, ὅτι παρὰ τὸ 

προσῆκον ἑαυτῷ προὔδωκε τὴν πόλιν. μὴ κολάθδετε, 
. 7 27 Ἁ 7 “-- 4 Ψ 

εἶ μή γὲ ἄλλῳ τινὶ μείζονι. τῇ γὲ παρούσῃ ἀτιμίᾳ: 

ἀναμνήσθητε δὲ δι᾽ ὅ τι ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας 

γενομένους περὶ τὴν πόλιν τιμᾶτε καὶ τοὺς χαχοὺς 

ἀτιμάξετε. ἐδείχϑη γὰρ ἀμφότερα ταῦτα οὐ τῶν γεγενη- 

μένων μᾶλλόν τι ἕνεκα ἢ τῶν γενησομένων. ἵν᾽ ἀγα- 

ϑοὶ προϑυμῶνται γίγνεσθαι ἐκ παρασκευῆς. κακοὶ δὲ 

μηδὲ δξ ἑνὸς τρόπου ἐπιχειρῶσιν. ἔτι δὲ ἐνθυμήϑητε" 
μ᾿ ς »- - Ω Ο [2 ᾿) 

ποίων ἂν ὑμῖν δοκεῖ οὗτος ὅρκων φροντίσαι. ὃς ἔργῳ 

τοὺς πατρίους ϑεοὺς προὔδωκεν; ἢ πῶς ἂν χρηστόν 

τι βουλεῦσαι περὶ τῆς πολιτείας. ὃς οὐδὲ ἐλευϑερῶδσαι. 

τὴν πατρίδα ἐβουλήϑη; ἢ ποῖα ἂν ἀπόρρητα τηρῆσαι, 
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ὃς οὐδὲ τὰ προειρημένα ποιῆσαι ἠξίωσε; πῶς δ᾽ εἶκός 

ἐστι τοῦτον. ὃς οὐδὲ τελευταῖος ἐπὶ τοὺς κινδύνους 

ἦλϑε,. πρότερον τῶν χατεργασαμένων καὶ οὕτω νῦν 
τιμηϑῆναι; σχέτλιον δ᾽ ἂν εἴη. εἶ οὗτος μὲν ἅπαντας 

τοὺς πολίτας περὶ οὐδενὸς ἡγήσατο. ὑμεῖς δὲ τοῦτον 

ἕνα ὄντα μὴ ἀποδοκιμάσαιτε. ὁρῶ δέ τινας οἵ νῦν 
μὲν τούτῳ παρασκευάζονται βοηϑεῖν καὶ δεῖσϑαι ὑμῶν, 

ἐπειδὴ ἐμὲ οὐκ ἐδύναντο πεῖσαι" τότε δέ, ὅτε οἱ κίν- 

δυνοι μὲν ὑμῖν καὶ οἱ μέγιστοι ἀγῶνες ἦσαν. τὰ δὲ 

ἄϑλα αὐτὴ ἡ πολιτεία ἔκειτο. καὶ ἔδει οὐ μόνον περὶ 
τοῦ βουλεύειν ἀλλὰ καὶ περὶ | τῆς ἐλευϑερίας ἀγωνί- 

ξεσϑαι. τότε οὐκ ἐδέοντο αὐτοῦ βοηϑῆσαι καὶ ὑμῖν 
καὶ κοινῇ τῇ πόλει, καὶ μὴ προδοῦναι μήτε τὴν πατρίδα 
μήτε τὴν βουλήν, ἧς νῦν ἀξιοῖ τυχεῖν οὐ μετὸν αὐτῷ, 
ἄλλων γε κατεργασαμένων. μόνος δή. ὦ βουλή. δι- 
χαίως οὐδ᾽ ἂν ἀγαναχτοίη μὴ τυχών οὐ γὰρ ὑμεῖς 

νῦν αὐτὸν ἀτιμάσετε. ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτὸν τότε ἀπεστέ- 

ρησεν. ὅτε οὐκ ἠξίωσεν. ὥσπερ νῦν προϑύμως κλη- 
ρωσόμενος ἦλϑε. καὶ τότε διαμαχούμενος περὶ αὐτῆς 

καταστῆναι μεϑ'’ ὑμῶν. 

Ἴχανά μοι νομίζω εἰρῆσϑαι. καίτοι πολλά γε παρα- 

λιπών: ἀλλὰ πιστεύω ὑμᾶς καὶ ἄνευ τούτων αὐτοὺς 

τὰ συμφέροντα τῇ πόλει γνώσεσϑαι. οὐ γὰρ ἄλλοις 
τισὶν ὑμᾶς δεῖ περὶ τῶν ἀξίων ὄντων βουλεύειν 
τεχμηρίοις χρῆσϑαι ἢ ὑμῖν αὐτοῖς. ὁποῖοί τινες 

ὄντες αὐτοὶ περὶ τὴν πόλιν ἐδοκιμάσϑητε. ἔστι γὰρ 

τὰ τούτου ἐπιτηδεύματα καινὰ παραδείγματα καὶ πά- 

σης δημοχρατίας ἀλλότρια. 
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ΚΑΤΑ ΔΙΟΓΕΙΤΌΝΟΣ. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΣΥΡΙΑΝΟΥ. 

Διόδοτος Διογείτονος τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγατέρα γήμας 
καὶ σχὼν ἐξ αὐτῆς παῖδας ἐξιὼν ἐπὶ πόλεμον ἐν τοῖς 
Πελοποννησιακοῖς ἐπίτροπον καταλιμπάνει τῶν παίδων 
τὸν ἀδελφόν, καὶ μαχόμενος ἐν ᾿Εφέσῳ τελευτᾷ τὸν βίον" 
᾽29' -» δέ , ᾿ ΖΔ δό 4 ᾿ ζ 9 "ἢ Ἡναῖος δέ τις γήμας τὴν “ιοδότου μὲν ϑυγατέρα, 
Διογείτονος δὲ ϑυγατριδῆν, ἐγράψατο 4ιογείτονα κακῆς 
ἐπιτροπῆς ὑπὲρ τῶν παίδων᾽ ᾧ γέγραφε τὸν κατὰ 4Δ,ιο- 
γείτονος λόγον ὃ “υσίας. 

ΥὙΠΟΘΕΣῚΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΈΦΩΣ, 

Διόδοτος, εἷς τῶν μετὰ Θρασύλλου καταλεγέντων ἐν τῷ 
χω “Ὁ 9 

Πελοποννησιακῷ πολέμῳ, μέλλων ἐκπλεῖν εἰς τὴν ᾿Δσίαν 
ἐπὶ Γλαυκίππου ἄρχοντος, ἔχων νήπια παιδία, διαϑήκα με ὐλθ ον Ὁ ἐόβου. Ἰελυρλλλθσιν ’ ν -»-᾿ ’ - ἐποιήσατο, καταλιπὼν αὐτοῖς ἐπίτροπον τὸν ἑξαυτοῦ μὲν 
ἀδελφὸν Διογείτονα. τῶν δὲ παιδίων ϑεῖόν τε καὶ πάπ- 

, 5 3 
πὸν ἀπὸ μητρός. αὐτὸς μὲν οὖν ἐν ᾿Εφέσῳ μαχόμενος 
5 ε . ’ Α - ΕἾ Ὁ Ρ.ς ᾿ -« Ψ ἀποϑνησκει" Διογείτων δὲ πᾶσαν τὴν οὐσίὰν τῶν ὀρφα- 
νῶν διαχειρισάμενος. καὶ ἐκ πολλῶν πάνυ χρημάτων 
οὐδὲν ἀποδείξας αὐτοῖς ἔτι περιὸν κατηγορεῖται πρὸς 
ἑνὸς τῶν μειρακίων δοκιμασϑέντος κακῆς ἐπιτροπῆς. 

9 -"ἼἫ ΠῚ 

λέγει δὲ κατ᾽ αὐτοῦ τὴν δίκην ὁ τῆς ἐκείνου μὲν ϑυ- 
γατριδῆς τῶν δὲ μειρακίων ἀδελφῆς ἀνήρ. 

Εἰ μὲν μὴ μεγάλα ἣν τὰ διαφέροντα, ὦ ἄνδρες 
δικασταί. οὐκ ἄν ποτε εἰς ὑμᾶς εἰσελθεῖν τούτους 

εἴασα. νομίζων αἰσχιστον εἶναν πρὸς τοὺς οἰκείους 
διαφέρεσϑαι. εἰδώς τε ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀδικοῦντες φὲρ ἢ 

7 δ᾽» 5 ὃ ὕσ ὑλλὰ Ἁ δ’ ἋἉ χείρους ὑμῖν εἶναι δοκοῦσιν. ἀλλὰ καὶ οἵτινες ἂν 

ἔλαττον ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἔχοντες ἀνέχεσϑαι μὴ 
δύνωνται᾽ ἐπειδὴ μέντοι. ὦ ἄνδρες δικασταί. πολλῶν ί 5 ἢ 
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χρημάτων ἀπεστέρηνται καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ πεπον- 
ϑότες ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἐπ᾽ ἐμὲ κηδεστὴν ὄντα 
κατέφυγον, ἀνάγκη μοι γεγένηται εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ἔχω δὲ τούτων μὲν ἀδελφήν, “]Πογείτονος δὲ ϑυγατρι- 

δῆν,. καὶ πολλὰ δεηϑεὶς ἀμφοτέρων τὸ μὲν πρῶτον 
ἔπεισα τοῖς φέλοις ἐπιτρέψαι δίαιταν, περὶ πολλοῦ 
ποιούμενος τὰ τούτων πράγματα μηδένα τῶν ἄλλων 

εἰδέναι" ἐπειδὴ δὲ 4΄ιογείτων ἃ φανερῶς ἔχων ἐξη- 
λέγχετο. περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὑτοῦ φίλων ἐτόλμα 

πείϑεσϑαι. ἀλλ᾿ ἐβουλήϑη καὶ φεύγειν δίκας καὶ μὴ 

οὔσας διώκειν καὶ ὑπομεῖναι τοὺς ἐσχάτους κινδύνους 

μᾶλλον ἢ τὰ δίκαια ποιήσας ἀπηλλάχϑαν τῶν πρὸς 

τούτους ἐγκλημάτων. ὑμῶν δέομαι. ἐὰν μὲν ἀποδείξω 
οὕτως αἰσχρῶς αὐτοὺς ἐπιτετροπευμένους ὑπὸ τοῦ 

πάππου ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῶν μηδὲν προσηκόν- 

τῶν ἐν τῇ πόλει, βοηϑεῖν αὐτοῖς τὰ δίκαια, εἶ δὲ μή, 

τούτῳ μὲν ἅπαντα πιστεύειν. ἡμᾶς δὲ εἰς τὸν λοιπὸν 

χρόνον ἡγεῖσϑαν χείρους εἶναι. ἐξ ἀρχῆς δ᾽ ὑμᾶς 
περὶ αὐτῶν διδάξαι πειράσομαι. 

᾿4δελφοὶ ἦσαν. ὦ ἄνδρες δικασταί, Διόδοτος καὶ 
“Ἰτογείτων ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι, καὶ τὴν μὲν 
ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆς δὲ φανερᾶς ἐκοινώνουν. 

ἐργασαμένου δὲ Ζιοδότου κατ᾽ ἐμπορίαν πολλὰ χρή- 

ματα πείϑει αὐτὸν Ζιογείτων λαβεῖν τὴν ἑαυτοῦ ϑυ- 

γατέρα, ἥπερ ἦν αὐτῷ μόνη" καὶ γίγνονται αὐτῷ ὑεῖ 
δύο καὶ ϑυγάτηρ. χρόνῳ δὲ ὕστερον καταλεγεὶς Ζ])ιόδο- 

τος μετὰ Θρασύλλου τῶν ὁπλιτῶν, καλέσας τὴν ἑαυτοῦ 

γυναῖκα, ἀδελφιδῆν οὖσαν, καὶ τὸν ἐκείνης μὲν πατέρα, 
αὑτοῦ δὲ κηδεστὴν καὶ ἀδελφὸν [ὁμοπάτριον], πάππον 
δὲ τῶν παιδίων καὶ ϑεῖον, ἡγούμενος διὰ ταύτας τὰς 

ἀναγκαιότητας οὐδενὶ μᾶλλον προσήκειν δικαίῳ περὶ 
Πβια8. Ε. ταΐπουσ, 160 
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τοὺς αὑτοῦ παῖδας γενέσθαι, διαϑήκην αὐτῷ δίδωσι 

καὶ πέντε τάλαντα ἀργυρίου παρακαταϑήκην᾽ ναυτικὰ 
δὲ ἀπέδειξεν ἐκδεδομένα ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταρά- 
κοντὰ μνᾶς... . 9 δισχιλίας δὲ ὀφειλομένας ἐν Χερ- 

ρονήσῳ. ἐπέσκηψε δέ, ἐάν τι πάϑῃ. τάλαντον μὲν 
ἐπιδοῦναι τῇ γυναικὶ καὶ τὰ ἐν τῷ δωματίῳ δοῦναι. 
τάλαντον δὲ τῇ ϑυγατρί. κατέλιπε {δὲν καὶ εἴκοσι 
μνᾶς τῇ γυναικὶ καὶ τριάκοντα στατῆρας Κυξικηνούς. 

ταῦτα δὲ πράξας καὶ οἴκοι ἀντίγραφα καταλιπὼν ᾧχετο 
στρατευσόμενος μετὰ Θρασύλλου. ἀποϑανόντος δὲ 

ἐχείνου ἐν ᾿Εφέσῳ 4᾽ογείτων τὴν μὲν ϑυγατέρα ἔκρυπτε 
τὸν ϑάνατον τοῦ ἀνδρός... .. καὶ τὰ γράμματα λαμ- 
βάνει ἃ κατέλιπε σεσημασμένα. φάσκων τὰ ναυτικὰ 

χρήματα δεῖν ἔκ τούτων τῶν γραμματείων κομίσασϑαι. 

ἐπειδὴ δὲ χρόνῳ ἐδήλωσε τὸν ϑάνατον αὐτοῖς καὶ 
ἐποίησαν τὰ νομιζόμενα, τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν ἐν 

Πειραιεῖ διῃτῶντο ἅπαντα γὰρ αὐτοῦ κατελέλειπτο 
τὰ ἐπιτήδεια ἐκείνων δὲ ἐπιλειπόντων τοὺς μὲν 
παῖδας εἰς ἄστυ ἀναπέμπει, τὴν δὲ μητέρα αὐτῶν ἐκ- 
δίδωσιν ἐπιδοὺς πεντακισχιλίας δραχμάς, χιλίαις ἔλατ- 
τον ὧν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἔδωκεν. ὀγδόῳ δ᾽ ἔτει δοκι- 
μασϑέντος μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν μειρακίουν, 
καλέσας αὐτοὺς εἶπε Ζ[ιογείτων, ὅτι καταλίποι αὐτοῖς 
ὁ πατὴρ εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ τριάκοντα στατῆ- 

οας. «ἐγὼ οὖν πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπάνηκα εἷς 
τὴν ὑμετέραν τροφήν. καὶ ἕως μὲν εἶχον, οὐδέν μοι 

διέφερεν" νυνὶ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπόρως διάκειμαι. σὺ 

οὖν. ἐπειδὴ δεδοκίμασαι καὶ ἀνὴρ γεγένησαι. σκόπει. 

αὐτὸς ἤδη πόϑεν ἕξεις τὰ ἐπιτήδεια.“ ταῦτ᾽ ἀκούδαν- 

τες ἐχπεπληγμένονι καὶ δαχρύοντες ᾧχοντο πρὸς τὴν 

μητέρα, καὶ παραλαβόντες ἐκείνην ἧκον πρὸς ἐμξ, 
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οἰχτρῶς ὑπὸ τοῦ πάϑους διακείμενοι καὶ ἀϑλίως ἐκπε- 

πτωκότες. κλάοντες καὶ παρακαλοῦντές μὲ μὴ περιιδεῖν 

αὐτοὺς ἀποστερηϑέντας τῶν πατρῴων μηδ᾽ εἰς πτωχείαν 

καταστάντας, ὑβροισμένους ὑφ’ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ 
βοηϑῆσαι καὶ τῆς ἀδελφῆς ἕνεχα καὶ σφῶν αὐτῶν. 
πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, ὅσον πένϑος ἐν τῇ ἐμῇ οἰκίᾳ ἦν 
ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. τελευτῶσα δὲ ἡ μήτηρ αὐτῶν 

ἠντεβόλει μὲ καὶ ἱκέτευε συναγαγεῖν αὐτῆς τὸν πατέρα 

1 

καὶ τοὺς φίλους. εἰποῦσα ὅτι. εἰ καὶ μὴ πρότερον 
εἴϑισται λέγειν ἐν ἀνδράσι, τὸ μέγεϑος αὐτὴν ἀναγκά- 

ὅει τῶν συμφορῶν περὶ τῶν σφετέρων κακῶν δηλῶσαι 

πάντα πρὸς ἡμᾶς. ἐλθὼν δ᾽ ἐγὼ ἠγανάχτουν μὲν 

πρὸς Ἡγήμονα τὸν ἔχοντα τὴν τούτου ϑυγατέρα. λό- 
γους δ᾽ ἐποιούμην πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιτηδείους. 
ἠξίουν δὲ τοῦτον εἰς ἔλεγχον ἰέναι περὶ τῶν χρη- 
μάτων. ΔἸιογείτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤϑελε, 

τελευτῶν δὲ ὑπὸ τῶν φίλων ἠναγχάσϑη. ἐπειδὴ δὲ 
συνήλθομεν. ἤρετο αὐτὸν ἡ γυνή. τίνα ποτὲ ψυχὴν 

ἔχων ἀξιοῖ περὶ τῶν παίδων τοιαύτῃ γνώμῃ χρῆσϑαι: 
«αδελφὸς μὲν ὧν τοῦ πατρὸς αὐτῶν. πατὴρ δ᾽ ἐμός. 

ϑεῖος δὲ αὐτοῖς καὶ πάππος. καὶ εἶ μηδένα ἀνϑρώ- 
πῶν ἠσχύνου. τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν σε φησί ..δεδιέναι" 

ὃς ἔλαβες μέν. ὅτ᾽ ἐκεῖνος ἐξέπλει. πέντε τάλαντα 
παρ᾽ αὐτοῦ παραχαταϑήχην. καὶ περὶ τούτων ἐγὼ 
ἐθέλω τοὺς παῖδας παραστησαμένη καὶ τούτους καὶ 

τοὺς ὕστερον ἐμαυτῇ γενομένους ὀμόσαι ὅπου ἂν οὗτος 
λέγῃ. καίτοι οὐχ οὕτως ἐγώ εἶμι ἀϑλία. οὐδ᾽ οὕτω 

περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι χρήματα. ὥστ᾽ ἐπιορκήσασα 

χατὰ τῶν παίδων τῶν ἐμαυτῆς τὸν βίον καταλύειν. 

ἀδίκως δὲ ἀφελέσϑανι τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν" ““ ἔτι 
τοίνυν ἐξήλεγχεν αὐτὸν ἑπτὰ τάλαντα κεκομισμένον 
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ναυτικὰ καὶ τετρακισχιλίας δραχμάς, καὶ τούτων τὰ 

γράμματα ἀπέδειξεν" ἐν γὰρ τῇ διοικίσει, ὅτ᾽ ἐκ Κολ- 
λυτοῦ διῳκίξετο εἷς τὴν Φαίδρου οἰκίαν, τοὺς παῖδας 

ἐπιτυχόντας ἐχβεβλημένῳ τῷ βιβλίῳ ἐνεγκεῖν πρὸς 

αὐτήν. ἀπέφηνε δ᾽ αὐτὸν ἑκατὸν μνᾶς κεκομισμένον 
ἐγγείῳ ἐπὶ τόκῳ δεδανεισμένας. καὶ ἑτέρας δισχιλίας 
δραχμὰς καὶ ἔπιπλα πολλοῦ ἄξια" φοιτᾶν δὲ καὶ σῖτον 
αὐτοῖς ἔκ Χερρονήσου καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. ..ἔπειτα 
σὺ ἐτόλμησας““ ἔφη ..εἰπεῖν. ἔχων τοσαῦτα χρήματα, 

ὡς δισχιλίας δραχμὰς ὃ τούτων πατὴρ κατέλιπε καὶ 
τριάκοντα στατῆρας, ἅπερ ἐμοὶ καταλειφϑέντα ἐκείνου 

τελευτήσαντος ἐγώ σοι ἔδωκα; καὶ ἐκβάλλειν τούτους 

ἠξίωσας ϑυγατριδοῦς ὄντας ἐκ τῆς οἴκίας τῆς αὑτῶν 
ἐν τριβωνίοις. ἀνυποδήτους. οὐ μετὰ ἀκολούϑου. οὐ 

μετὰ στρωμάτων. οὐ μετὰ ἱματίων. οὐ μετὰ τῶν ἐπί- 

πλωὼν ἃ (ὃ) πατὴρ αὐτοῖς κατέλιπεν. οὐδὲ μετὰ τῶν 
παρακαταϑηκῶν ὃς ἐκεῖνος παρὰ σοὶ κατέϑετο. καὶ 
νῦν τοὺς μὲν ἐκ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐμῆς παιδεύεις ἐν 

πολλοῖς χρήμασιν εὐδαίμονας ὄντας" καὶ ταῦτα μὲν 

καλῶς ποιεῖς" τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ἀδικεῖς. οὺς ἀτίμους ἐκ 

τῆς οἰκίας ἐκβαλὼν ἀντὶ πλουσίων πτωχοὺς ἀποδεῖξαι 
προϑυμεῖ. καὶ ἐπὶ τοιούτοις ἔργοις οὔτε τοὺς ϑεοὺς 

φοβεῖ. οὔτε ἐμὲ τὴν συνειδυῖαν αἰσχύνῃ. οὔτε τοῦ 

ἀδελφοῦ μέμνησαι. ἀλλὰ πάντας ἡμᾶς περὶ ἐλάττονος 
ποιεῖ χρημάτων.“ τότε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
πολλῶν καὶ δεινῶν ὑπὸ τῆς γυναικὸς ῥηθέντων οὕτω 
διετέϑημεν πάντες οἱ παρόντες ὑπὸ τῶν τούτῳ πεπραγ- 
μένων καὶ τῶν λόγων τῶν ἐκείνης, ὁρῶντες μὲν τοὺς 

παῖδας, οἷα ἦσαν πεπονθότες, ἀναμιμνῃσκόμενοι δὲ 
τοῦ ἀποθανόντος, ὡς ἀνάξιον τῆς οὐσίας τὸν ἐπίτρο- 

πον κατέλιπεν, ἐνθυμούμενοι δὲ ὡς χαλεπὸν ἐξευρεῖν 
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ὅτῳ χρὴ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πιστεῦσαι. ὥστε, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, μηδένα τῶν παρόντων δύνασϑαι φϑέγξασϑαι. 

ἀλλὰ καὶ δακρύοντας μὴ ἧττον τῶν πεπονϑότων ἀπιόν- 
τας οἰχεσϑαι σιωπῆ,. 

Πρῶτον μὲν οὖν τούτων ἀνάβητέ μοι μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

᾿Δξιῶ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῷ λογισμῷ προ- 
σέχειν τὸν νοῦν. ἵνα τοὺς μὲν νεανίσκους διὰ τὸ μέγε- 

ὃος τῶν συμφορῶν ἐλεήσητε. τοῦτον δ᾽ ἅπασι τοῖς 

πολίταις ἄξιον ὀργῆς ἡγήσησϑε. εἷς τοσαύτην γὰρ 

ὑποψίαν Ζ]ογείτων πάντας ἀνθρώπους πρὸς ἀλλή- 

λους καϑίστησιν, ὥστε μήτε ζῶντας μήτε ἀποϑνή- 
ὄκοντας μηδὲν μᾶλλον τοῖς οἰκειοτάτοις ἢ τοῖς ἐχϑί- 

στοις πιστεύειν" ὃς ἐτόλμησε τὰ μὲν ἔξαρνος γενέσϑαι. 
τὰ δὲ τελευτῶν ὁμολογήσας ἔχειν. εἷς δύο παῖδας 

καὶ ἀδελφὴν λῆμμα καὶ ἀνάλωμα ἐν ὀκτὼ ἔτεσιν ἑπτὰ 
τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετρακισχιλίας δραχμὰς ἀπο- 

δεῖξαι. χαὶ εἰς τοῦτο ἦλϑεν ἀναισχυντίας, ὥστε οὐκ 

ἔχων ὕποι τρέψειξ τὰ χρήματα, εὶς ὄψον μὲν δυοῖν 

παιδίουν καὶ ἀδελφῇ πέντε ὀβολοὺς τῆς ἡμέρας ἐλογί- 
ξετο. εἷς ὑποδήματα δὲ καὶ εἰς γναφεῖον [ἱμάτια] καὶ 

εἷς χουρέως κατὰ μῆνα οὐκ ἦν αὐτῷ οὐδὲ κατ᾽ ἐνιαυ- 

τὸν γεγραμμένα, συλλήβδην δὲ παντὸς τοῦ χρόνου 

πλεῖν ἢ τάλαντον ἀργυρίου. εἰς δὲ τὸ μνῆμα τοῦ 
πατρὸς οὐκ ἀναλώδας πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς ἐκ πεν- 

τακισχιλίων δραχμῶν. τὸ μὲν ἥμισυ αὑτῷ τίϑησι, 

(τὸ δὲν τούτοις λελόγισται. εἰς Διονύσια τοίνυν, 

ὦ ἄνδρες δικασταί. (οὐκ ἄτοπον γάρ μοι δοκεῖ καὶ 
περὶ τούτου μνησϑῆναι) ἑκκαίδεκα δραχμῶν ἀπέφηνεν 

ἐωνημένον ἀρνίον. καὶ τούτων τὰς ὀχτὼ δραχμὰς 

19 

20 

21 



28 

24 

2406 ΛΥΣΙΟΥ Οε. 392. 

ἐλογίξετο τοῖς παισίν᾽ ἐφ’ ᾧ ἡμεῖς οὐχ ἥκιστα ὠρ- 

γίσϑημεν. οὕτως. ὦ ἄνδρες. ἐν ταῖς μεγάλαις ξημίαις 

ἐνίοτε οὐχ ἧττον τὰ μικρὰ λυπεῖ τοὺς ἀδικουμένους" 

λίαν γὰρ φανερὰν τὴν πονηρίαν τῶν ἀδικούντων 

ἐπιδείκνυσιν. εἰς τοίνυν τὰς ἄλλας ἑορτὰς καὶ ϑυσίας 

ἐλογίσατο αὐτοῖς πλεῖν ἢ τετρακισχιλίας δραχμὰς ἀνη- 

λωμένας, ἕτερά τὲ παμπληϑῆ, ἃ πρὸς τὸ κεφάλαιον 

συνελογίξετο,͵ ὥσπερ διὰ τοῦτο ἐπίτροπος τῶν παιδίων 

καταλειφϑείς, ἵνα γράμματα αὐτοῖς ἀντὶ τῶν χρημά- 

τῶν ἀποδείξειεν καὶ πενεστάτους ἀντὶ πλουσίων ἀπο- 

φήνειε. καὶ ἵνα, εἰ μέν τις αὐτοῖς πατρικὸς ἐχϑρὸς 
ἦν, ἐκείνου μὲν ἐπιλάϑωνται. τῷ δ᾽ ἐπιτρόπῳ τῶν 
πατρῴων ἀπεστερημένοι πολεμῶσι. καίτοι εἰ ἐβούλετο 

δίκαιος εἶναι περὶ τοὺς παῖδας, ἐξῆν αὐτῷ κατὰ τοὺς 
νόμους. οἵ κεῖνται περὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ τοῖς ἀδυ- 
νάτοις τῶν ἐπιτρόπων καὶ τοῖς δυναμένοις, μισϑῶσαι 

τὸν οἶκον ἀπηλλαγμένον πολλῶν πραγμάτων, ἢ γῆν 
πριάμενον ἔκ τῶν προσιόντων τοὺς παῖδας τρέφειν" 

καὶ ὁπότερα τούτων ἐποίησεν, οὐδενὸς ἂν ἧττον ᾿4ϑη- 
ναίων πλούσιοι ἦσαν. νῦν δέ μοι δοκεῖ οὐδεπώποτε 

διανοηϑῆναι ὡς φανερὰν καταστήσων τὴν οὐσίαν, ἀλλ᾽ 

ὡς αὐτὸς ἕξων τὰ τούτων. ἡγούμενος δεῖν τὴν αὑτοῦ 
πονηρίαν κληρονόμον εἶναν τῶν τοῦ τεϑνεῶτος χρη- 

μάτων. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὦ {ἄνδρες δικασταί" 
οὗτος γὰρ συντριηραρχῶν ᾿Α4λέξιδι τῷ ᾿“ριστοδίκου, φά- 

ὅκων δυοῖν δεούδας πεντήκοντα μνᾶς ἐκείνῳ συμβα- 

λέσϑαι. τὸ ἥμισυ τούτοις ὀρφανοῖς οὖσι λελόγισται. 
οὺς ἡ πόλις οὐ μόνον παῖδας ὄντας ἀτελεῖς ἐποίησεν, 

ἀλλὰ καὶ ἐπειδὰν δοκιμασϑῶσιν ἐνιαυτὸν ἀφῆκεν ἁπασῶν 
τῶν λῃτουργιῶν. οὗτος δὲ πάππος ὧν παρὰ τοὺς νό- 
μους τῆς ἑαυτοῦ τριηραρχίας παρὰ τῶν ϑυγατριδῶν τὸ 
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ἥμισυ πράττεται. καὶ ἀποπέμψας εἷς τὸν ᾿“δρίαν ὁλ- 
κάδα δυοῖν ταλάντοιν, ὅτε μὲν ἀπέστελλεν. ἔλεγε πρὸς 

τὴν μητέρα αὐτῶν ὅτι τῶν παίδων ὁ κίνδυνος εἴη, 

ἐπειδὴ δὲ ἐσώϑη καὶ ἐδιπλασίασεν. αὑτοῦ τὴν ἐμπορίαν 
ἔφασκεν εἶναι. καίτοι εἰ μὲν τὰς ζημίας τούτων 
ἀποδείξει. τὰ δὲ σωϑέντα τῶν χρημάτων αὐτὸς ἕξει. 

ὅποι μὲν ἀνήλωται τὰ χρήματα, οὐ χαλεπῶς εἷς τὸν 

λόγον ἐγγράψει. ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων αὐτὸς 
πλουτήσει. καϑ' ἕκαστον μὲν οὖν. ὦ (ἄνδρες) δικασταί, 
πολὺ ἂν ἔργον εἴη πρὸς ὑμᾶς λογίζεσϑαι" ἐπειδὴ δὲ μό- 
λις παρ᾽ αὐτοῦ παρέλαβον τὰ γράμματα, μάρτυρας ἔχων 
ἠρώτων ᾿Αριστόδικον τὸν ἀδελφὸν τὸν 4λέξιδος (αὐτὸς 
γὰρ ἐτύγχανε τετελευτηκώς), εἶ ὃ λόγος αὐτῷ εἴη (ὃν 
τῆς τριηραρχίας. ὃ δὲ ἔφασκεν εἶναι, καὶ ἐλϑόντες 
οἴκαδε ηὕρομεν ΖΙιογείτονα τέτταρας καὶ εἴκοσι μνᾶς 

ἐκείνῳ συμβεβλημένον εἰς τὴν τριηραρχίαν. οὗτος 
δὲ ἀπέδειξε δυοῖν δεούσας πεντήκοντα μνᾶς ἀνηλω- 
κέναι. ὥστε τούτοις λελογίσϑαν ὅδον πὲρ ὅλον τὸ 
ἀνάλωμα αὐτῷ γεγένηται. καίτοι τί αὐτὸν οἴεσϑε 

πεποιηκέναι περὶ ὧν οὐδεὶς αὐτῷ σύνοιδεν ἀλλ᾽ αὐτὸς 
μόνος διεχείριζξεν, ὃς ἃ δι᾿’ ἑτέρων ἐπράχϑη καὶ οὐ 
χαλεπὸν ἦν περὶ τούτων πυϑέσϑαι. ἐτόλμησε ψευσά- 
μένος τέτταρσι καὶ εἴχοσι μναῖς τοὺς αὑτοῦ ϑυγατρι- 
δοῦς ζημιῶσαι; Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. 

«ΜΑΡΤΥΡΕΣ.. 

Ἰῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ (ἄνδρες) δικασταί: 
ἐγὼ δ᾽ ὅσα τελευτῶν ὡμολόγησεν ἔχευν αὐτὸς χρή- 
ὠατα, ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς. ἐκ τούτων 
αὐτῷ λογιοῦμαι, πρόσοδον μὲν οὐδεμίαν ἀποφαίνων, 

ἀπὸ δὲ τῶν ὑπαρχόντων ἀναλίσκων. καὶ ϑήσω ὅσον 
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οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐν τῇ πόλει, εἷς δύο παῖδας καὶ ἀδελ- 
φὴν χαὶ παιδαγωγὸν καὶ ϑεράπαιναν χιλίας δραχμὰς 

ἑκάστου ἐνιαυτοῦ, μικρῷ ἔλαττον ἢ τρεῖς δραχμὰς τῆς 

29 ἡμέρας᾽ ἔν ὀκτὼ αὗται ἔτεσι γίγνονται ὀκτακισχίλιαι 

1 

δραχμαί, (καὶ ἀποδείκνυνται» ἕξ τάλαντα περιόντα 

[τῶν ἑπτὰ ταλάντων] καὶ εἴκοσι μναῖ. οὐ γὰρ ἂν 
δύναιτο ἀποδεῖξαι οὔϑ᾽ ὑπὸ λῃστῶν ἀπολωλεκὼς οὔτε 

λῚ “ ς 9 , ξημίαν εἰληφὼς οὔτε χρήσταις ἀποδεδωκώς. ..... .. 

99. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 

ὙΠΟΘΈΕΈΣΙΣ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ. 
-ν 
ε 

Ἔστι δή τις αὐτῷ πανηγυρικὸς λόγος. ἐν ᾧ πείϑει 
τοὺς Ἕλληνας ἀγομένης Ὀλυμπίασι τῆς πανηγύρεως, 
ἐκβάλλειν Διονύσιον τὸν τύραννον ἐκ τῆς ἀρχῆς καὶ 
Σικελίαν ἐλευϑερῶσαι, ἄρξασϑαί τε τῆς ἔχϑρας αὐτίκα 
μάλα διαρπάσαντας τὴν τοῦ τυράννου σκηνὴν χρυσῷ τε 
καὶ πορφύρᾳ καὶ ἄλλῳ πλούτῳ πολλῷ κεκοσμημένην. 
ἔπεμψε γὰρ δὴ ϑεωροὺς εἰς τὴν πανήγυριν ὁ Διονύσιος 
ἄγοντας ϑυσίαν τῷ ϑεῷ, μεγαλοπρεπής τε καταγωγὴ 
τῶν ϑεωρῶν ἐγένετο ἐν τῷ τεμένει, καὶ πολυτελής. ἵνα 
ϑαυμασϑείη μᾶλλον ὁ τύραννος ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. ταύ- 
την λαβὼν τὴν ὑπόϑεσιν τοιαύτην πεποίηται τὴν ἀρχὴν 
τοῦ λόγου" 

"Ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἕνεκα. ὦ 
ἄνδρες. ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσϑαι, καὶ ὅτι τόνδε 
τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι᾽ εὔνοιαν τῆς ᾿“Ελλά- 
δος. ἐν μὲν γὰρ τῷ τέως χρόνῳ ἀλλοτρίως αἱ πόλεις 

5 πρὸς ἀλλήλας διέκειντο" ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος τοὺς τυράν- 
γους ἔπαυσε καὶ τοὺς ὑβρίξοντας ἐκώλυσεν. ἀγῶνα 
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μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν {δὲς πλούτου, γνώ- 

μῆς δ᾽ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ἑλλάδος, ἵνα 
τούτων ἁπάντων ἕνεχα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν. τὰ 

μὲν ὀψόμενοι. τὰ δ᾽ ἀκουσόμενοι" ἡγήσατο γὰρ τὸν 

ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσϑαι τοῖς Ἕλλησι τῆς 

πρὸς ἀλλήλους φιλίας. ἐκεῖνος μὲν οὖν ταῦϑ᾽ ὑφη- 
γήσατο. ἐγὼ δὲ ἥκω οὐ μικρολογησόμενος οὐδὲ περὶ 

τῶν ὀνομάτων μαχούμενος. ἡγοῦμαν γὰρ ταῦτα ἔργα 

μὲν εἶναι. σοφιστῶν λίαν ἀχρήστων καὶ σφόδρα 
βίου δεομένων, ἀνδρὸς δὲ ἀγαϑοῦ καὶ πολίτου πολλοῦ 
ἀξίου περὶ τῶν μεγίστων συμβουλεύειν. δρῶν οὕτως 
αἰσχρῶς διακειμένην τὴν Ελλάδα. καὶ πολλὰ μὲν αὐ- 

τῆς ὄντα ὑπὸ τῷ βαρβάρῳ. πολλὰς δὲ πόλεις ὑπὸ 
τυράννων ἀναστάτους γεγενημένας. καὶ ταῦτα εἶ μὲν 

δι’ ἀσϑένειαν ἐπάσχομεν. στέργειν ἂν ἦν ἀνάγκη τὴν 
τύχην᾽ ἐπειδὴ δὲ διὰ στάσιν καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 
φιλονικίαν, πῶς οὐκ ἄξιον τῶν μὲν παύσασϑαι τὰ δὲ 

κωλῦσαι. εἰδότας ὅτι φιλονικεῖν μέν ἐστιν εὖ πρατ- 
τόντων. γνῶναν δὲ τὰ βέλτιστα τῶν οἵων ἡμῶν; 

ὁρῶμεν γὰρ τοὺς κινδύνους καὶ μεγάλους καὶ παν- 
ταχόϑεν περιεστηκότας" ἐπίστασϑε δὲ ὅτι ἡ μὲν ἀρχὴ 
τῶν κρατούντων τῆς ϑαλάττης. τῶν δὲ χρημάτων βα- 

σιλεὺς ταμίας. τὰ δὲ τῶν Ἑλλήνων σώματα τῶν δα- 

πανᾶσϑαι δυναμένων, ναῦς δὲ πολλὰς {μὲν᾽ αὐτὸς 

κέχτηται. πολλὰς δ᾽ ὃ τύραννος τῆς Σικελίας. ὥστε 

ἄξιον τὸν μὲν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον καταϑέσϑαι. τῇ 

δ᾽ αὐτῇ γνώμῃ χρωμένους τῆς σωτηρίας ἀντέχεσϑαι, 

καὶ περὶ μὲν τῶν παρεληλυϑότων αἰσχύνεσϑαι. περὶ 
ὃὲ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι δεδιέναι. καὶ πρὸς τοὺς 
προγόνους ἁμιλλᾶσϑαι, οἱ τοὺς μὲν βαρβάρους ἐποί- 
ηόσαν τῆς ἀλλοτρίας ἐπιϑυμοῦντας τῆς σφετέρας αὐτῶν 



200 ΑὙΣΙΘΙ Θεὸ 38. 5 

στερεῖσϑαν, τοὺς δὲ τυράννους ἐξελάσαντες κοινὴν 

ἅπασι τὴν ἐλευϑερίαν κατέστησαν. ϑαυμάξζω δὲ 4α- 

κεδαιμονίους πάντων μάλιστα, τίνν ποτὲ γνώμῃ χρώ- 

ἱξνον καομένην τὴν Ελλάδα περιορῶσιν. ἡγεμόνες 

ὄντες τῶν “Ελλήνων οὐκ ἀδίκως, καὶ διὰ τὴν ἔμφυτον 
ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν (τῶν» πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιστή- 
μην, μόνοι δὲ οἰκοῦντες ἀπόρϑητοι καὶ ἀτείχιστοι καὶ 

ἀστασίαστοι καὶ ἀήττητοι καὶ τρόποις ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς 
χρώμενοι" ὧν ἕνεκα ἐλπὶς ἀϑάνατον τὴν ἐλευϑερίαν 

αὐτοὺς κεκτῆσϑαι, καὶ ἐν τοῖς παρεληλυϑόσι κινδύνοις 

σωτῆρας γενομένους τῆς Ελλάδος περὶ τῶν μελλόντων 

προορᾶσϑαι. οὐ τοίνυν ὃ ἐπιὼν καιρὸς τοῦ παρόν- 

τος βελτίων" οὐ γὰρ ἀλλοτρίας δεῖ τὰς τῶν ἀπολωλό- 

τῶν συμφορὰς νομίξειν ἀλλ᾽ οἰκείας, οὐδ᾽ ἀναμεῖναι, 
ἕως ἂν ἐπ’ αὐτοὺς ἡμᾶς αἱ δυνάμεις ἀμφοτέρων ἔλ- 
ϑωώσιν, ἀλλ᾽ ἕως ἔτι ἔξεστι, τὴν τούτων ὕβριν κωλῦσαι. 

τίς γὰρ οὐκ ἂν (ἀγανακτήσειδεν ὁρῶν ἐν τῷ πρὸς 
ἀλλήλους πολέμῳ μεγάλους αὐτοὺς γεγενημένους; ὧν 

οὐ μόνον αἰσχρῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ δεινῶν. τοῖς μὲν 
μεγάλα ἡμαρτηκόσιν ἐξουσία γεγένηται τῶν πεπραγμέ- 

νῶν, τοῖς δὲ Ἕλλησιν οὐδεμία αὐτῶν τιμωρία... .. 

84. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥ͂ΣΑΙ ΤῊΝ ΠΑΤΡΙΟΝ 

ΠΟΛΙΤΈΕΙΑΝ ΑΘΗΝΗΣΙ. 

ὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 

Τοῦ δήμου κατελϑόντος ἐκ Πειραιῶς καὶ ψηφισαμένου 
διαλύσασϑαι πρὸς τοὺς ἐν ἄστει καὶ μηδενὸς τῶν γενο- 
μένων μνησικακεῖν, δέους δὲ ὄντος μὴ πάλιν τὸ πλῆϑος. 
εἰς τοὺς εὐπόρους ὑβοίξῃ τὴν ἀρχαίαν ἐξουσίαν κεκομι- 
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σμένον, καὶ πολλῶν ὑπὲρ τούτου γινομένων λόγων, Φορ- 
μίσιός τις τῶν συγκατελθόντων μετὰ τοῦ δήμου γνώμην 
εἰσηγήσατο. τοὺς μὲν φεύγοντας κατιέναι, τὴν δὲ πολι- 
τείαν μὴ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς γῆν ἔχουσι παραδοῦναι, βου- 
λομένων ταῦτα γενέσϑαι καὶ “ακεδαιμονίων. ἔμελλον δὲ 
τοῦ ψηφίσματος τούτου κυρωϑέντος πεντακισχίλιοι σχε- 
δὸν ᾿4ϑηναίων ἀπελαϑήσεσϑαι τῶν κοινῶν. ἵνα δὴ μὴ 
τοῦτο γένοιτο, γράφει τὸν λόγον τόνδε ὃ “υσίας τῶν 
ἐπισήμων τινὶ καὶ πολιτευομένων. Εἰ μὲν οὖν ἐρρήϑη 
τότε, ἄδηλον" σύγκειται γοῦν ὡς πρὸς ἀγῶνα ἐπιτηδείως. 

- 
2 Ὅτε ἐνομίζομεν. ὦ ᾿Αϑηναῖοι. τὰς γεγενημένας 

συμφορὰς ἱκανὰ μνημεῖα τῇ πόλει καταλελεῖφϑαι, ὥστε 

μηδ᾽ ἂν τοὺς ἐπιγιγνομένους ἑτέρας πολιτείας ἐπιϑυ- 
μεῖν, τότε δὴ οὗτοι τοὺς κακῶς πεπονϑότας καὶ ἀμ- 

φοτέρων πεπειραμένους ἐξαπατῆσαι ζητοῦσι τοῖς αὖ- 
τοῖς ψηφίσμασιν, οἵσπερ καὶ πρότερον δὶς ἤδη. καὶ 
τούτων μὲν οὐ ϑαυμάξζω. ὑμῶν δὲ τῶν ἀκροωμένων, 

ὅτι πάντων ἐστὲ ἐπιλησμονέστατοι ἢ πάδχειν ἑτοιμό- 

τατον καχῶς ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν, οἵ τῇ μὲν τύχῃ 
τῶν Πειραιοῖ πραγμάτων μετέδχον, τῇ δὲ γνώμῃ τῶν 

ἐξ ἄστεως. καίτοι τί ἔδει φεύγοντας κατελϑεῖν. εἰ 
χειροτονοῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς καταδουλώσεσϑε; ἐγὼ μὲν 

οὖν, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, (οὔτε οὐσίᾳ» οὔτε γένει ἀπελαυνό- 
μενος. ἀλλ᾽ ἀμφότερα τῶν ἀντιλεγόντων πρότερος ὦν, 

ἡγοῦμαι ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει, ἅπα- 

συν ᾿4ϑηναίοις τῆς πολιτείας μετεῖναι. ἐπεὶ ὅτε καὶ" 

τὰ τείχη καὶ τὰς ναῦς καὶ [τὰ] χρήματα καὶ συμμά- 
χους ἐχτησάμεϑα. οὐχ ὅπως ᾿4ϑηναῖόν τινα ἀπώσο- 

μὲν διενοούμεϑα, ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν ἐποι- 

οὐύμεϑα᾽ (νῦν δὲ καὶ τοὺς ὑπάρχοντας πολίτας ἀπελῶ- 

μὲν; οὔκ, ἐὰν ἔμοιγε πείϑησϑε, οὐδὲ μετὰ τῶν τειχῶν 

καὶ ταῦτα ἡμῶν αὐτῶν περιαιρησόμεϑα. ὁπλίτας πολ- 
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λοὺς καὶ ἱππέας καὶ τοξότας, ὧν ὑμεῖς ἀντεχόμενοι 

βεβαίως δημοκρατήσεσϑε. τῶν δὲ ἐχϑρῶν πλέον ἐπι- 

κρατήσετε, ὠφελιμώτερον δὲ τοῖς συμμάχοις ἔσεσϑε" 
ἐπίστασϑε γὰρ {τὰ ἐν ταῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις 

“γεγενημένα καὶ οὐ τοὺς γῆν κεχτημένους ἔχοντας τὴν 

πόλιν, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀποθανόντας. πολλοὺς 

δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐκπεσόντας, οὺς ὁ δῆμος καταγαγὼν 

ὑμῖν μὲν τὴν ὑμετέραν ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ ταύτης 

οὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν. ὥστ᾽. ἐὰν ἔμοιγε πείϑησϑε, 

οὐ τοὺς εὐεργέτας, καϑὸ δύνασϑε, τῆς πατρίδος ἀπο- 

στερήσετε, οὐδὲ τοὺς λόγους πιστοτέρους τῶν ἔργων 
οὐδὲ τὰ μέλλοντα τῶν γεγενημένων νομιεῖτε. ἄλλως 

τε καὶ μεμνημένοι τῶν περὶ τῆς ὀλιγαρχίας μαχομένων. 

οὗ τῷ μὲν λόγῳ τῷ δήμῳ πολεμοῦσι, τῷ δὲ ἔργῳ τῶν 
ὑμετέρων ἐπιϑυμοῦσιν᾽ ἅπερ κτήσονται. ὅταν ὑμᾶς 

ἐρήμους συμμάχων λάβωσιν. 
Εἶτα τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων ἐρωτῶσι τίς 

ἔσται σωτηρία τῇ πόλει. εἶ μὴ ποιήσομεν (ἃ) 4ακε- 

δαιμόνιοι κελεύουσιν; ἐγὼ δὲ τούτους εἰπεῖν ἀξιῶ. 

τίς τῷ πλήϑει περιγενήσεται, εἰ ποιήσομεν ἃ ἐκεῖνου 

προστάττουσιν; εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον μαχομένοις 

ἀποϑνησκευν ἢ φανερῶς ἡμῶν αὐτῶν ϑάνατον κατα- 
ψηφίσασϑαι. ἡγοῦμαι γάρ. ἐὰν μὲν πείσω, ἀμφοτέ- 

ροις χοινὸν εἶναι (τὸν) κίνδυνον" ὁρῶ δὲ καὶ ᾿᾽4ργεί- 
ους καὶ Μαντινέας τὴν αὐτὴν ἔχοντας γνώμην τὴν 

αὑτῶν οἴκοῦντας. τοὺς μὲν ὁμόρους ὄντας “ακεδαι- 

μονίοις. τοὺς δὲ ἐγγὺς οἰκοῦντας. καὶ τοὺς μὲν οὐδὲν 

ἡμῶν πλείους, τοὺς δὲ οὐδὲ τρισχιλίους ὄντας. ἴδαθδι. 

γὰρ «ἐκεῖνοι» ὅτι, κἂν πολλάκις εἰς τὴν τούτων ἐμ- 
βάλλωσι, πολλάκις αὐτοῖς ἀπαντήσονται ὅπλα λαβόντες, 

ὥστε οὐ χκαλὺς αὐτοῖς ὃ κίνδυνος δοκεῖ εἶναι. ἐὰν μὲν 
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νικήσωσι, τούτους (μὴ) καταδουλώσασϑαί γε. ἐὰν δὲ 
ἡττηϑῶσι, σφᾶς αὐτοὺς τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν ἀπο- 
στερῆσαι" ὅσῳ δ᾽ ἂν ἄμεινον πράττωσι, τοσούτῳ (ἧτ- 
τον ἐπιϑυμοῦσι κινδυνεύειν. εἴχομεν δέ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, 
καὶ ἡμεῖς ταύτην τὴν γνώμην, ὅτε τῶν ᾿Ελλήνων ἤρχο- 

μεν, καὶ ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσϑαι περιορῶντες 

μὲν τὴν χώραν τεμνομένην, οὐ νομίξοντες δὲ χρῆναι 

περὶ αὐτῆς διαμάχεσϑαι" ἄξιον γὰρ ἦν ὀλίγων ἀμε- 

λοῦντας πολλῶν ἀγαϑῶν φείσασϑαι. νῦν δέ, ἐπεὶ 

ἐκείνων μὲν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεϑα. ἡ δὲ πατρὶς 
ἡμῖν λέλειπται, ἴσμεν ὅτι ὁ κίνδυνος οὗτος μόνος ἔχει 
τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. ἀλλὰ γὰρ χρὴ ἀναμνη- 
σϑέντας ὅτι ἤδη καὶ δτέροις ἀδικουμένοις βοηϑήσαντες 

ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλὰ τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστή- 
σαμεν. ἄνδρας ἀγαϑοὺς περὶ τῆς πατρίδος καὶ ἡμῶν 
αὐτῶν γίγνεσθαι. πιστεύοντας μὲν τοῖς ϑεοῖς καὶ 

ἐλπίξοντας ἐπὶ τὸ δίκαιον μετὰ τῶν ἀδικουμένων 
ἔσεσϑαι. δεινὸν γὰρ ἂν εἴη. ὦ ᾿4ϑηναῖοι, εἴ, ὅτε μὲν 
ἐφεύγομεν. ἐμαχόμεϑα Δακεδαιμονίοις. ἵνα κατέλθωμεν 
κατελθόντες δὲ φευξόμεϑα. ἵνα μὴ μαχώμεϑα. οὐκ 

οὖν αἰσχρὸν εἶ εἷς τοῦτο κακίας ἥξομεν. ὥστε οἱ μὲν 
πρόγονοι καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ἐλευϑερίας διεκιν- 

δύνευον,. ὑμεῖς δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν 

τολμᾶτε πολεμεῖν; ... .. 

10 

11 
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ἄγειν ἴῃ βουνιυυύθχη: ἃ ΌΘΘΙΘ 
9 84.:. 15 ΟΒΙΌΘΙΘΙΩ 

ἍΠΠ 9, 
Δγησίλαος 6Χ Αϑ5ῖῶ τϑγοοδίαβ 
ΔΏΠΟ 894 1π Βορούδιῃ ἴῃνδ- 
Βιὺ ΧΥΙ 16. 

Ἁγνόδωρος Ἀμφιτροπαιεύς, Οτὶ- 
ἷϊδ6 ἴδηι» ΧΠΙῚ δ. 

(Ἄγνων) ΤἬῊΉΘΥΔΙΆΘ ΗΒ Ῥϑῦου, ἷἱπ 
ῬτοὈυ]ούυχη πΤηΘΙ1Ὸ οϑὺ ΧΙ 68. 
ἀγορά Αὐποηδγύτη [Ὀχαχῃ 1 18 
ΧΙ 96 ΧΧΠΙ 9, 56668 τηρτοῦ- 
ἤχγαθ οὖ ΟΟΙΏΙΏΘΙΟΙ 1 8. 16 
ΧΧΙΝ 20, ῬΙῸΡΘ αὐϑίη οὐτὶδ 
οὗ 1τὰαἀϊοῖῳ ϑιύω οταπὺ ΧΙΧ δ, 
ὃ αὰῷ διοοθοηθυν οἱ ἄτιμοι 
ΓΙ 9. 941. 

-- ὀ᾿Ῥισϑοὶ, αὰαδὸ ἱΙπποδάμειος 
νοοούυσ ΧΠΙῚ 28. 

ἀγορανόμοι ἀθΟΘΙΏΥΙ] δβουΐθ 
δἰθοίι, 41 τηθγοδύασδθ Ῥσδθ- 
Βασὺ ΧΧΠ 16. 

Ἀγόρατος, ΕΠ ΤΩΘΔΙΥΒ Π]1ὰ8, ἴῃ 
αὔθ οΟΥ. ΧΙΠ πωριΐα Θϑῦ. 

ἄδεια ἱτηρυαπῖύαθ, αὐα88 1πά10] 
ΓδοϊηοΥβΒ αἀοραΐαν [Ὑ] 28. 86. 
48] ΧΠῚ δ5. (60. 56). 

Αδείμαντος Ο1855185 ΑὐΒΠΘΗ1 θη 81- 
τη Ῥτϑοίθοϊαβ, αἱ πᾶνθ8 [ωἃ- 
οΘαδΘΙΩΟΏ118 ῬυΟαΊαΪΒθ6. ἴθγθ- 
Ῥαύυν ΧΙΥ͂ 38. 

Ἄδραστος Αὐσὶνοτττη Υχ Τ86- 
Ὀ8η18 ὈΘΊ] τη ᾿πίοσὺ [11 7]. 

Αϑρίας τοῦτο Ααγϊαὐϊουτη ῥτο- 
661115 ᾿ηΐοβδύυση ΧΧΧΙΗ 28. 

ἀδύνατοι ἸπῆΥΥΩ1] ΟΟΥ̓́ΡΟΥΘ, αὉ1- 
ῬὰΒ ῬῈΌ]1Ο6 ρθουμῖδ βο]νθρδ-. 
ἰγ ΧΧΙΥ 4. 18. 16. 

4ϑηνᾶ ΧΙ 81 ΧΙΧΣ 89. 
ϑῆναι ΓΙ 26], Δϑήνηϑεν 
ΧΙΠ 2ὅ, 4ϑήνησι ΧΥΠΙ 18. 

᾿4ϑηναῖοι αὐτόχϑονες αἸουπίυτ 
ΠῚ 17]. 

ἀϑληταὶ ἵπποι ΧΙΧ 68. 
Ἄἄϑως τηομβ [1 29]. 
Αἴγινα ἃὉ Αὐμομῃιθηβιθαβ οΡ- 
Ῥυρσυδίυνγ [1 49], Αἰγινῆται 
ῬΙΌΘΙ1Ο πϑν8}1 βαρογϑηΐαῦ [ΠΠ 
481. 

(Αἰγὸς ποταμοί) Ῥγοθ] τη πδᾶ- 
γῶ}]6 ΘΠῚ 405 ΘΟΙΏΤΠΘΙΠΟΥΘ ΠΥ 
ΧΙ 48 ΧΙ ὅ ΧΙ 88 ΧΥΙ 4 
ΧΥΠΠ 4 ΧΙΧ 16 ΧΧΙ 9 ΧΧΧ 
10. 

«Αἴγυπτος 80 ΑὐΒθηιθηβῖρΒ Ρ6]- 
1Ιο Ἰδοθβϑιύασ [Π| 491. 

Αἴσιμος ΕΪΥΔΘΘΏΒΙ ΤΩ ῬΟΙΏΡΒΘ 
1 ΘΙΌΘΙΩ 80 408 αἀποῖΐδε 
Ῥτϑθοϑὺ ΧΙΠ 80. 

Αἰσχυλίδης ἀο]αύογ ὑγρτηὐαν- 
ΤΟΥΆΤΩ ὑθιηροῦθ ΧΙ 48. 

ΔἈκαδήμεια Ἰασαβ ΡΥΟΡ6 Αὐμβθηϑβ 
Βιύαβ, ἴπΠ αὰὸ ΠιϑΟΘαδοΘΙΠΟΙ 
ΔΏΠΟ 408 οδδίγα φοβαθγϑηῦ 
ΧΥΠΙΙ 10. 
ἀκρόπολις ΑἸ ΒΕΠδΥΆτα αὺχ ΧΙ 94 
ΧΙΠ 46, αὐ80 πόλις νοοδίῃτ 
ΧΙΠ 80. 

᾿ἀλεξίας δΙομοαμ 81ηΠη1 406 4 
ΧΑΙ 
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Ἄλεξις Αὐϊδέοαϊοι Β11π8 ὑυΊθυδτ- 
οὔυβ ΧΧΧΙ͂ 24μ5α. 

Ἁλίαρτος, Βοθοίϊδθ ορρίαυτῃ, 
ὉΌῚ ᾿υυβαπμαθυ ΔηΠη0 89ὅ ῥτχοο- 
Ἰΐπτη Οοτητηϊδιὺ ΧΥ͂Ι 18. 

Ἁλικαρνασσός ΧΧΥΠΙῚ 12, ἅἉλι- 
καρνασσεῖς 171. 

᾿Αλκίας Απὐβυμϑηὶβ 
ΥΠ 10. 

ἀλκιβιάδης ὁ παλαιός ΧΙ 89. 
Ἀλκιβιάδης, ΟἸϊηῖδ6 Β]1ὰ5, ο188- 

5185 ρυϑοίθοιαβ ΧΧΙ 6, ραὐτῖδθ 
Ἰηβιαϊοῦαν ΧΙΥ͂ 80 8Βα.. ΠΙΊ τη 
Αὐμθη15 ἴῃ Τ  ϑοίδτη ϑυγοθβϑιῦ 
260: ἀθ γ0 ἴδιαν ΧΙΣ δ2. 

Ἄλκ συν α ΤΑΊΤΟΥ͂, 1Π αὌΘΙΩ ΟΥ. 
οοπβοτίρύδθ Βυηΐ. 

ΔἈλωπεκή ἀϑ γε πετὴ ῬδΡρῸΒ 
ΧΙΧΣ 16, ῬΥῸΡΘ ἀσῦθτα β᾽ύυβ. 

Ἀμαζόνες [Π 41. 
ἀμύητοι τουϑβῦθυιβ αἱ 
Ἰμτυϊα  οσϑηῦ ΕΥἿ 611. 

ἀμφίϑυρος οἰκία ΧΠ 18. 
Ἀμφιτροπή Απὐοομ 18 ῬαρτΒ 
ῬΙΌΡΘ Τιϑυτίοι βιύαβ. ἅμφι- 
τροπαιεύς ΧΠῚ δ. 
ἀναγραφεὺς τῶν νόμων ΧΧΧ2. 
2ὅ, ἀναγραφή 17. 38. 

Ἀναγυροῦς Ἐγοο ύμοἴ 15 ῬαρτιΒ 
δα οὔϑτη βΒὰ} Ηγτσαθίθ τϑα1- 
οἷδὰβ ιΐαβ. ἄναγυράσιος 
ΧΙΠ 18. 
ἀναϑήματα ἀομδγῖῶ 10 ὕθυη}}18 
αἀθροβίῥα ΧΧΥΪ 4. 

Ἀνδοκίδης οταῖοΥ ἀσεβείας 1Ὲ- 
βἰπησ]αῦαβ {Ὑ1]. 

ἀνδραποδιστής Ὀ]ΘρΊαΥΙαΒ Χ 10 
[ΣῚ 6] ΧΗ 67). 

ἀνδροφόνος ἘἈοχηϊοϊᾶδ, Χ 6 54. 
ΓΧῚ 8] ΧΙΠ ὅ6. 81. 88. 

ἀνδρωνῖτις 1 9. 
ἀντιγραφή Θχοορρύϊο ἔογ! ΧΧΙΠ 
ὅ. 10, ἀντιγράφεσϑαι ὅ. 

ἀντίδοσις ὈΟπΠοΤΙΌτη ρῬουταύαἐϊο 
ἘΠ 1 ὙΥ̓ΧΙΥ͂ 9. 

Ἀντικλῆς ὙΠ 4 ΧΠ] 64. 

1 Υῦτιβ 

ΠΟΗ 
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Ἀντισϑένης ὙΠ 10. 
Ἀντιφάνης ΧΧΧΙ 21. 
Ἀντιφῶν οτδῖΐογ οδρὶθ]8Β ἀδηη- 
πού ΧΙ 61. 

ἀντωμοσία Ῥαγύϊατη ἴῃ 1106 1ὰ- 
τατηθηΐσιῃ Χ ΧΙ 18. 

Ἄνυτος ΑἸ θη] οπΐβ Π]1π|8 Ρο- 
Ῥυϊαγατση οαὐ ΤΈΥΘΒΥΡα]ΟῸ 
Ῥυΐποθρδ ΧΠ]Ὶ 78. 82. ΙνοΥ ΒΒ 
6556 ναοῦ, αὰἱ ΧΧΠΙ 8 56. 
σιτοφύλαξ ἴτ1556 ΡΟΥΘ υΓ. 

ἀπάγειν [ΥἹ] 18] Χ10 ΧΠἧ 2ὅ 
ΧΠῚ 085 ΧΧΥ͂ 1ὅ ΧΧΥΪ 18, 
ἀἁπαγωγή ΧΠΠ 8ὅ 5αᾳ. 

ἀπελεύϑερος ἸΙροταΒ ΥΠ 10. 
ἀπίλλεεν νοὸχ οὈδβοϊθύῶ -- ἀπο- 
κλείειν Χ 17. 

ἀπογράφειν Ἰπαϊοθτη ΘΟΠΠΟΘΙΘ 
ΧΙ 8, Ῥοπογυτα ΧΙΧ 50, Ρο- 
ΠΟΙΌΤΩ Τα] ]οαπμάογατη ΧΥΠ 4 
ΧΧΙ 106. ποΙηθῃ αδ76 (ἀπογρά- 
φεσϑαι) ΧΧΥ͂ 9. ποτηθη ἀθίρυυθ 
ΠῚ. 29 ΧΠῚ 80. 61. 91. 
ἀπογραφή ΙΧ ὃ. 21 ΧΠΙ [68]. 
87 ΧΥΠ 8 ΧΧΙ͂Σ 1 

ἀποδοκιμάξειν ταυρὶ βὑτα ατη Ὧ6- 
Βιστιθῦαγη τ τ ΥὙ] 88, δὐγᾶ- 
ἴθσυσηαη ΧΠΠῚ 10, διομοηύοση 
ΧΧΥῚΙ 10. 18 54., βθῃθύουθιῃ 
ΧΧΧΙ 8. 20. 81. 

ἁποκηρύττειν μαδύδ ροβιύδ γθη- 
ἄογο ΧΥΠ 1 οὗ, Ηω». 

ἁποκληροῦν βου! ΧΧΙ 16 
ΧΧΥΙ 6. 
ἀπολαγχάνειν βογΐθ σϑιοὶ ΙΥ̓ 8. 
Ἀπολλόδωρος Μαοσδγθηβῖ5, αὐποᾶ 
ΘΏΠΟ 411 ῬΕΥΥΠΙΟΠΟ 1η516188 
βίχυχογοῦ ΧΠΙ ΤΙ, ἃρτὶβ ρυ- 
Ὁ]1ο6 ἀοπαύυβ οϑὺ ὙΠ 4. 

Ἀπόλλων Χ 11 ΧΙΧ 89. 
ἀπόρρητα ἃτοδπα Οὐθγοτβ [ΥἹ 
ὅ11}, ὑδοθπᾶς ΧΙ 69 ΧΧΧΙ 81 
(ἐν ἀπορρήτῳ ΧΙ] 21), ᾿πΐαπαᾶδ 
Χ.2..6..8 ΓΧῚ 5]. 

ἀποτυμπανίξειν οἷανγῶ ρῬογοαΐοσθ 
ΧΙΠ 56. 67 54. 
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Ἀργεῖοι [Π᾿ 8..10]. ΧΧΧΤΥ 1. 
(ἀργινοῦσσαι) Ῥτοθ]ίατα πᾶγ8]6 
ΔΠΠῚ 406 ΧΙ 80. 

Ἄρειος “πάγος. τὸ ἐξ Ἅ. π. δι- 
καστήριον 46 οδρᾶθ τυὐϊοϑὺ 
180 οἷ ΓΥ͂Ρ 441.Χ. .4}..81 
ΧΧΥῚ 12 (οἱ νόμοι οἱ ἐξ ἃ 
σ΄. [ΥἹ 15] 1.80); ἡ ἐν Α. π. 
βουλή, οὰἱϊ Δαδουθορδηύυῦ ααἱ 
ΔΙΌΒουΐο5 Τπρσϑηὺ ΧΧΥ͂Ι 11, 
ΟἸθδυ τη ΒΘΟΥΘΙΤΌΤΩ ΟΌΓΘΙΩ σ6- 
τὺ ΠΥ. 32. 25, τρὶρυ]1οδθ 
5810] ῥσοβριοιῦ ΧΙ 69. 

Ἄρης [ΠΠ 41. 
Δριστόδικος ῬαΐοΥ οὖ Ε]1ὰ8 
ΧΧΧΙΙ 24. 26 -- ΑΙ ΘΥΒῸΒ 1556 
νιαοίαν ΧΧΠΙ͂ 18 5α. 

Δριστοκράτης ΤΏΘΓΙΔΙΠΘΠ15 8Ιαϊ- 
οὐ ΧΙ 66. 

Δριστόκριτος ὥΘΙΤΑΟΙ 5 ἔθη 1118Ὑ18 
1Π 8 

Ἀριστοφάνης ὁ Χολλήδης ἃ {11- 
οἸη αν 7181 η θυ Πού ΧΊΠὅ858α. 
-- ΝΙΘΟΡΒΘΙΩΙ Π]1ὰ8, ἀθ αὖοὸ 
οϑὺ ΧΙΧ. 

Ἁρμόδιος [γα] Υ8 Θἰαβ, Οὐ 
ΟΥ. 1 οοπδβουιρί οϑὺ 1 41. 

ἀρρηφορία ΧΧΙ ὅ. 
Ἀρτεμίσιον Ῥτοτασππύυγίατη, τὲ 
ΔΠΠΟ 480 ρΡυρῃδίατη ὄδϑὺ 
Π 80]. 

Ἀρχεβιάδης ΑἸΟΙΌΙΘΑΙΒ ΤΩΪΠΟΥῚΒ 
[Δ Υ 1118. 018 ΧΤΥ Ὡ. 

Ἀρχέδημος ὁ γλάμων ΑἸΟΙΡ18- 
15 ΤΑΪΠΟΥΪΒ [8101}18γ18 ΧΙ 
28. 

ἀρχεῖον ΠΧ 9]. 
Ἀρχένεως ὁ ναύκληρος, [,γ5186 
ἔδυ αν ΧΠ 16. 

Ἡρχεπτόλεμος, ὑπ 6 αυϑάτιη- 
σϑῃῦβ, οῶρ 5 ἀδτηπδίαβ ΧΠ 
θ΄. 

Ἀρχεστρατίδης ΑἸΟΙΙΔάθχη ταϊ- 
ΠΟΥΘΙῚ ἴῃ 108 νοοϑγιὺ ΧΙΥ͂ 8 
ΓΧΥ 121. 

Ἀρχέστρατος Φρεάρριος 5γαΐθ- 

ἼΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΤΙΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ 

σὺβΒ Μυύ!θηδο αἴθ βαρτο- 
τηῦτη ΟὟ ἅππο 407,6 ΧΧΙ 8. 

ἀρχυϑεωρία ΧΧΙ ὅ. 
Ἄρχιππος 80 Απάοοϊάθ ἀσεβείας 
Ἰηβίπηα]αύαγ [ΥἹ 11]. 

ἄρχοντες ΘΝ ΤΩΣ] Ἰὕα 68 
ΠΧ 6] 21 [ΧΥ̓ ὅ ὄ 
ΧΧΥΙ2Ὶ ΧΧ ὅ, Ἢ ἰξαννὶ 
φύλακες ΧΧΙ͂ ὅ 5α., συγγρα- 
φεῖς νἹ ἀθη αν 6586 ΧΧΧ 8, οἱἑ 
ἐννέα ἄρχοντες ΓΝ 4] ὙΠ 29 

18. ἄρχων ΘΡΟΠΥΤΙΗΤΙΒ 
ΧΥ͂ ὃ (ΧΧΥῚ 11 56... 

ἀσεβείας οΟΥ̓ΤαΘπ ἦγι 11 5α.]. 
ΧΧΙ 20. 

Δσία [Π 28. 40. 48. ὅ1], ὁ τῆς 
Δ. βασιλεύς [ΠῚ 21. 21. 601. 

ἀστικαὶ δίκαι ΧΥΠ ὃ 
τις ΤῊ] 8 

11. 
ἀστρατείας δοίϊο ΧΙῪΥ 17 [ΧΥ͂ 
1. 4!. 

ἄστυ υὐὖβ͵ Αὐμθηδυσα ΧΙ 16 
ΧΠῚ 24. 80 Βα. [ΧΧ 11] ΧΧΥ 
18 ΧΧΧΙ 8 Ρίγᾶθο ορροβιΐδ 
ΧΧΙΧ 12 ΧΧΧΙΙ 8. ἴΙ͂ὴ αἱβοου- 
Ἃ115. Οἰγ] θυ δπὶ 408 ἴδοῦϊο 
Υρϑπδ οἱ ἐξ ἄστεως 89] 
ΧΠ δ ΧΧΥ 28Χ 2 νοὶ 
οἱ ἐν ἄστει 88] (ΧΥΤΙ 19 
ΧΧΥΓΙ6 ὙΧΧῚ τ 

ἀτελεῖς τοὺς ὀρφανοὺς ἡ πόλις 
ἐποίησε ΧΧΧΗ 24. 
ἄτιμοι ΟΔΡΌ1015 ἀθγαϊπυῦ ἃ 1ὰ- 
αἸοῖθαΒ ΧΙΓ2Ὶ [ΧΧ 4] ΧΧῪ 11. 
26, Θαυϊίθβ πο Ῥτοθδίὶ ΧΙΥ͂ 9. 
ἰοϑύθβ [18 Χ 22. ἀθ ϊθουθϑ 
ἤβοδ165, ααἱ ΒΟΙΥΟΣΘ πθαυϊρδηῦ 
ΓΧΧ 86] ΧΧΙῚ 2ὅ. ἴῃ σϑρὺβ 
ΔᾶγΘΥΒΙ5 ᾿ηὐογάσση χοβαθ- 
Ῥδηΐασ ΧΧΥ 27. ἡ παροῦσα 
ἀτιμία ΧΧΧΙῚ 29 οϑὺ ΒΟΠΟΥΒ 
βθῃδίο τ"! αἀοἰγοούαὐιο, (ἀτ. με- 
,γίστη ΧΧΧΙ 20). 
ἅττική ΧΙ 40. 
αὔλειος ϑύρα 111 ΧΠ 16. 

οἰ μα Π τὰς 
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αὐλητρίδες ΤΥ 1 
«Αὐτοκλῆς ΘΙΠΠΟΙ185 

ΝΌΜΙΙ 1 
αΑὐτοκράτης ΥΠ| 1ὅ. 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳω ἐπιδεικνύναι 
121, ἐλέγχειν ΥἼΠ 42 ΧΠῚ 80, 
ἀποκτείνειν ΧΠῚ 88. 

αὐτόχϑονες (ϑηναῖοι) [Π| 17]. 
ἀφαιρεῖσϑαι (εἰς ἐλευϑερίαν) 
ΧΧΙΠ 10 5α. ΧΠΙ 28. 

Ἀχαρναί Οεφπροῖαϊβ Ῥᾶρτιβ ἴτο- 
ααθη ββίτηνβ. ἄχαρνεύς ΧΧΧΙ 
10. 

ἔαυη }1Δ715 

βάϑρα οὐγᾶθ. αὉϊ Ργγύδηθβ 
βραθρθαπὺ ΧΗ 81. 

βασανίζειν βογνοβ 1 16 ΠΙ 88 
ΙΝ 105ᾳ. Υ1 845α.., οἶγα5. δΔῸ 
ὮοΟ ᾿ἱπαΌΪΘ ΠῚ] σθηθῦθ ὑαίὶ 
ογαπὺ ΧΠῚ 27. ᾿Ἰπα 111 ΠΟΙ 
Ἰύθια 328. ὅ9. 

βασιλεύς Ῥογβαγυτη τὸχ [1] 46] 
ΧΙΥ 81 ΧΙ͂Χ 2 ΧΧΧΙΠΙ ὅ, ὁ 
μέγας β. ΠΙ 56], ὁ τῆς Ἀσίας 
β. [ΠῚ 21. 217. 60 --- ὁ Κιττιέων 
β. {Υ1 26] --- ὁ Κύπρου βασι- 
λεύων [Υ] 28] --- ἀΥΌΠΟΙ ΥῸΧ 
ΑὐἰμΘηθ815 [Υ]1 4 5α. 11] 
ΧΧΥΙῚ 8. 

Βάτραχος ἀρΙαίον ὑυρΊπέθνιχο- 
ΤΌΤΩ θΙηΡΟΥΘ ΧΙ 48, 1η 6Χ1110 
αἀορσιὺ [ὙἹ 48. 

βῆμα τρὶ ἴπὶ Ἰπα]οῖο 564685 Χ 1ὅ 
20 

βιαίων δοῖϊο ΧΧΙΠ 12. 
βλάβην διπλῆν ὀφείλειν 1 82 
οὗ. Χ 19. 

Βοιωτία, Αρθοβιίαθβ ᾿σγαχηρι 
ΧΥΤ16, Βοιωτοί ΧΙ ὅ8 [ΧΧ 41, 
φῬταθᾶδβ οαριτπῦ 580 ΔΗ ΌΤΩ 
400, αυαοα Αὐμθηΐθηβθβ θ᾽ ηΐδ 
ἄὰο ποη βΒοϊγθραηὺ ΧΧΧ 22. 
ΑὐΒμθμῖθηβοβ ἴοθαυσβ ἰδοιαηῦ 
ΔΏΠΟ 898 ΧΥΙ 18, ᾳὰυοα 80 
888 βοϊαύυτη οϑοὺ ΧΧΥῚΙ 28. 
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βουλευτήριον οασὶα ΑὐΠΘΠ Δ ΌΤη, 
ἴπ αὖὑῷ αἀθογοίῳ βου ϑηὔαῦ 
[9], ΡΙῸΡΘ ἴοσυτμα 108 
ΧΙΧ δδ. ὉἈὈῚ βοπαύαβ μϑθ6Ὀ8- 
ἴὰσν ΧΧΧΙῚ. Εδαάρηῃ 5646 οὗ 
αὐϑαγηροηῦ [ΧΧ 1. 14. 10] 
οὺ βθηδύπβ ὑγιριηὐαυ ΓΟΥ ΤΩ 
ἰβθιῦρθοῦθ 81 βϑυπὺ ΧΠ 2 
ΧΙΠ 88. 

βουλή 1) ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ β. 
ΧΧΥΤ 1 5ᾳ.. 46 οαθα8 τπαϊοεϑῦ 
ΗΙ]. ΤΥ̓͵ς οἸοάγυση ΒΘΟΥΔΙΌΤΪΩ 
οαγϑτη σουιὺ ΥΠ|, 5] αν τοὶ- 
ῬυὈΙ]ΙοαΘ φργοβϑριοιῦ ΧΙ ὅδ. 
--- 2) οἱ πενταχόσιοι [ΥἹ 88] 
ΧΧΧΙ 82 ἡ β. ἡ (ἀεὶΣ βου- 
λεύουσα ΧΧΧ 22. Αα ρδ1 α6- 
᾿τούοσασα αι ύομθβ ἀθἕθγο- 
ρῬαηΐυσ ΧΠΠΙ 19 5α. 81 54... α6 
αὐἱθυβ ΒΘΘΡΘΗΠΙΠΘΙῸ πα ΟΙ ΤΩ 
οσοραῦὺ ΧΧΙΠ 1.11 ΧΧΧ 1. 56- 
πϑύογρϑβ ἀθβιρηιδίοβ ρστοραῦ ΧΥ] 
ΧΧΧΙ, τηνϑ]]ἀογτη ΟὈΓΘΤΩ 
ασιὺ ΧΧΤΙΥ, -- 8) βαπϑύαβ {11- 
στη αν: ΓΟ τη ἰθιροσθ ΧΙ 48 
ΧΧΥ 14 ΧΧΧ 10, ΟἸθορβου- 
ἴθτη οϑριύ5 ἀδιημαὺ ΧΧΧ 11 
Ρορυϊδυίατη Ῥυποῖροθ ΧΠΠ 
ϑῦὅβαᾳ., Τπουϑιήθηθιη ΧΙ] 17, 
Ηϊρρίϑὰ οὖ Χομορμοηΐθιῃ 
οοπαρχημηϑὺ ΧἼΙΠ ὅ4, Ασογαύμσση 
βοινιὺ ΧΠΙ|Ι 388. δ0. Τά -- 
4) βοῃδύαβ αὐϑατχηρθηθογχη 
ΠΗ 411 [ΧΧ Τ|. 

Βυξάντιον ἃ ΤἜΥΑΒΥΡα]ο δὑϊ- 
ΤΊΘΗΒΙ 8Πη0 8390 οσουρδίοτ 
ΧΧΥΠΙῚ ὅ. 

ὁ βωμὸς Μουνιχίασιν τῶ 1)18- 
86 Μυπῖομῖδο ΧΠῚ 24. 29. δ2. 

γαμεταὶ γυναῖκες 1 81. 
Γαμηλιών ταρη815 ΧΥ ΠῚ ὅ. 
Γεράνξι Ύ ΟΠ ΜΟΡΆΤΣΙΑΙΒ, αἼΘΤΩ 
οὐ οοοαυρϑηῦ 8ηπὸ 4600 
Γ Τ.6..} 105 ΟἿΑ Ί 488. 

τ 
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Γλαύκιππος δΛ΄τοθοῃ 8πηὶ 410,0 
ΧΙ; 

γναφεῖον ΠΠ156 ΧΧΠΙῚ2 ΧΧΧΠ 
20 

γνώμονες Υ. ἐπιγνώμονες. 
γυμνασιαρχεῖν ΧΧΙ 8. 
γυναικωνῖτις 19 ΠΙ 0. 

Ζάμνιππος Ἰ,γ518.6 ϑιηϊοῦβ, αἋ] 
ἴῃ Ριγχᾶθο ἀθροραῦ ΧΙἠ 12 5α. 

δαρεικός ΧΙ 11. 
δειλίας δοῦϊο ΧΙΥ ὅ 5α. 
δεκαάξω ΧΧΙΧ 12. 
Ζεκέλεια ἃ Ἰψμϑοθα ΘΙ 0118 τηῸ- 
πἰΐῶ ΧΙΥ͂ 80 ΧΥΠΙ9 ([ΧΧ 251), 
ΗΠρΡρούμοιῦα!]15 Ῥᾶρβ “Ζίεκε- 
λειόϑεν ΧΧΙΠ 2. 5α., Ζεκελει- 
εῖς ὃ. 

Ζελφοί ὕἤθιρ! ἀοπδιίστη ΧΙΧ 
99 

δεσμωτήριον Αὐμποηϑύσση ΧΠ 
165ᾳ. 26. ὅ2 ΧΙΠ 18. 89. 44 
ΧΙΧ 1 ΧΧΥῚ 18. --- ον] 
ΤΠ ΟΤ, 

δημαγωγοί ΧΧΥ 9 ΧΧΥΠ 10. 
δημεύειν ΥΠΠ 4. 6 ΧΙ 88 [ΧΙῪ 
91. ΧΥΗ ἀρ. ΧΎΝΕΙ 14. δα. 
τὰ 51.86:.}}1 ἌἌΧΥ ΦΧ ΧΧ 

μαραδ θεν ΓΥῚ 838] Χ 1 ΧΙΥ͂ 46 
ΧΥῚΙ 20. 

Ζημήτριος ὙΠ 10. 
δήμιος ΧΠ] δ6. 
Δῆμος ῬγΥΠΘΙΏΡΙΒ ἢ]1ὰ5 ΧΙΧ 
2 84. Ῥτγορύθσ ρυ]ουι πα] Θ ὴ 
οὔ ρᾶνομθβ οθ] ΘΌΘυ. 

δημόσιον ϑΘΥΔΥαη ΡῈ] ΟΌΤΩ 
γ.4 ΧΙ ΘΟ ΧΥΙΓ. 9 ΧΙΧΣΉ 
ΓΧΧ 12] ΧΧῚ 106. τὰ δημόσια 
Ῥϑοῦμϊα Ῥα]1οῷ ΧΧΥ͂ 19. 

δημόσιος β6ΥγὰΒ ρα ]ουΒ ΧΧΧ 
2. ὅ 

δημοτεύεσϑαι ΧΧΙΠΓ, μα: 
δημότης ἤοηο ἀ6 ρῖθρο [ΧΧ 
18]. ποῖηὴο 46 θοάθιη ΡᾶρῸ 
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ΧΠῚ δδ ΓΧΧ 2.12. 25] ΧΥῚ 14 
ΧΧΥΠ 12 ΧΧΧΙ 1ὅ Βα. 

Ζ4ημοφάνης Ῥοδὺ αυϑατχησθηΐοβ 
ΘΥΘΥΒΟΒ δοσύβδησο απϑθδύῦαμη 
ἴαοιῦ ΧΧΥ͂ 28. 

Ζιαγόρας ΜΘ]1ὰ8, ΒοΙηΟ 1 ΠΡ 5 
ΓΥῚ 18]. 

διαγράφεσϑαι δίκην, 
τϑάαογο ΧΥΠ 5. 

διαδικασία αἰδοορύαϊ!ο ἰπύθυ 
Ῥίυγοθ, αὰἱ Θϑμάθιῃ 5101 δ8ᾶ- 
ἸΘΙΟΔΥΙ Υοῖη σοϊυαπῦ ΧΥΠΙ 1, 
διαδίκασμα 10, 

διαϑήκη ΧΙΧ 89 ΧΧΧΙ͂ ὅ. 
δίαιτα οὐσῶν ΔΙῚ ΓΒ Ῥτίνδῖβ 
ἰχϑαιΐω, δίαιταν ἐπιτρέπειν 
ΧΧΧΙΠ 5. δίαιταν καταδιαιτᾶ- 
σϑαι ΧΧΥ͂ 16. 

διαιτητής δΥ ΙΟῚ Ῥυθ]ΙουΒ Χ 6 
- ρηϊναύαβ ὙΠ] 12. 

διαμαρτυρεῖν ΘΧΟΘΡΟΙΟ ΤΟΥΤῚ ῬΘΥ 
ἰθβϑύθβ ἰηὐουροβιίῳ ΧΧΠῚ 18. 

δικαστήριον 1) Ἰοοὰδ ᾿π6]011 
[ΝῚ 864] Χ 2 ΧΙΧ δ68 --- 2) τὰ- 
αἸο65 ΧΙΠ 12 ΧΧΥῚ 6, δὲκ. τὸ 
ἐξ Ἀρείου πάγου 1 80 οἵ. [ὙἹ 
141 --- 8) ᾿πάϊοίατη [ΥἹ 21] ΙΧ 
11 ΧΠΙῚ 88 5α. ὅ6. [68]. θ8 
ΧΧΧ 8.10. 84. 

Διογείτων τοὺβ οὐ. ΧΧΧΠΙ͂. 
Ζιόγνητος ΝΙοῖδθ οὗ Επογοῦδ 
ἵγαΐον ΧΥΠ͵ΠΙῚ 9. 

Ζιόδοτος )ΙορΊ ομΙ8 οὖ ἔγαῦου 
οὖ βοῦθυ, τηθχοϑύου, 8ηπῸ 410 

1υτιύΐϑτῃ 

8 ΠΡΠθϑυχη ἴῃ ῬΙΌΘΙ10 6601- 
ατὸ] ΧΧΧΗ͂ 485α. 

Ζιόδωρος ΥΠΙ105α. 
Διοκλῆς ΤΥ 4 --- ΖΒΟΟΥΙ Ε]ΠΤαΒ : 
[ΥἹ 64] --- ἀιόμοι 409,8 ΧΧΙ2. 

Ζιόμνηστος Πιορτιοῦϊ Π]1ὰ85 [α18- 
86 νιαρύυν ΧΥΠΙῚ 21. 

διόμνυσϑαι, διωμοσία Ἰαδιατδη- 
ἄυτῃ ϑούουβ 1Π 1. 4. 21 οὖ Χο] 
Χ 11 5ᾳ., ὑθβϑύϊασῃ ΙΥ̓ 4. 

Διονύσια ΤΥ ὃ ΧΧΙ 2 ΧΧΧΙΠ2Ι. 
Διονύσιος ταϑῖογ, ΘΥΥΔΟΙΒΘΥΤΩ 

-- 

εὐδιουαωονιν, τριοὺ, 4:....« ΘΝ 

λα ἐ- ς  Ξσύέσαιο, . 

τ αν Σ ὐόρδενος .. . Ὶς 



ὑγγδηποβ[ὙἹΟΊΧΙΧ 9 (ΧΧΧΠΙ 
᾿ δ) -- Αὐμομ θη 515, ΠῚ Ο ΠΥ ΒΟΘΟΥΪ 
γαῖ, αὶ ἀροχϑύσση 1ῃ 118 
νοοενὶὺ ΧΠῚ 41. 86. 90 --- ἰοδὲ1- 
ΤΠῸ 11] ἴα ]581 ἀδιηπαΐιβ Χ 24. 
30. 
Διονυσόδωρος Αροτεαῦ ἱπα 1010 
ἴπ σἱ ποῦ] οοπίθοῦαβ οὖ ἃ ὑσ]- 
Θ᾽ αν τ]Β ΟΟΟΙδὰ5Β ΧΙΠ 1 Βα. 
18. 40. 

Ζιότιμος ο1]8.5515 ργϑδίθοςαβ (αἱ 
8ΏΠΟῸ 588 ἴῃ Ηρ] οβρομῦο σνϑὺ- 
βαύυν ΧΙΧ 50 Βα. --- ἄχαρνεύς 
αυτηϑ Οἰνιθτ5 ραταὺ ΧΧΧΙ Ί060. 

δοκιμάζειν, δοκιμασία 1) 84ο- 
Ἰοβοθηύπτη Χ 81 ΧΧΙῚ ΧΧΧΙ 
9. 34 ἔν. 34. 48 -- 2) δααϊξατη 
ΧΙΥ 22 [ΧΥ̓ 1] (ἀδοκίμαστος 
ὌΝ δ ἸΧΥ 1) ΧΥ118) -- 

- ϑ)τοδριδίχοθαυσπμ [ΧΥ̓ 2.0] ΧΧΥ 
10 ΧΧΥΙ 9. 12. 18. 16 (ἀδοκί- 
μαστος ΧΧΥΙ 8) -- 4) βοηῃϑῖο- 
τὰῶιθ ΧΥΓῸ ΧΧΧΙ 19, 94. 2. 
ὁ περὶ τῶν δοκιμασιῶν νόμος 
ΧΧΥΙ 9. 

“Ιρακοντίδης δα Ῥορυϊυχα ὑὰ}10, 
αὖ ΕΥΡΊΩΗΑΥΥΙ ἸΘΡῚθα5 5011- 
Ῥαμα15 ᾿ηβυϊαοτοηΐυν ΧΙ 78. 

δωμάτιον 1 34. 21] ΧΠ 10 
ΧΧΧΗΠ 6. 
δώρων δοίῖο ΧΧΥΠ 83. 4 οὗ 
ΧΧΙ 21 5α. ΧΧΥ 19 ΧΧΥΙΠΠ 8. 
ἘΥ ἐ ΣΙΧ α 11. 

ἐγγυᾶσϑαι 1) ῬΘουπίδτη τηὰΐα- 
ἅτη ΧΙΧ 22 --- 2) ἴῃ ἰπαϊοῖο 
βιβίύθμαι οὐυβῶ ΧΙ] 28 5α. δ2. 
ὅ8 ΧΧΠΙ 9 (ἐγγυητής ΧΠῚ 24. 
δ2 ΧΧΗΠ 12). 

εἰσαγγέλλειν, εἰσαγγελία 1) 1ῃ- 
αἸϊοίατη ἀ6 σορυβ ρσυαυιθὰβ δὰ 
βοηδύστη ἀρθἰαύυστη ΧΙ 48 ΧΠῚ 
ὅ0. δ6 ΧΥ͂Ι 192 ΧΧΧ 29 -- 
2) οαῦβῶ αὐὑδ βραυϊζυγ Χ 1. 

εἰσάγειν τινὰ εἷς τὸ δικαστή- 
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ριον [ΥἹ 21] ΧΧΧ 8, εἰς τὴν 
βουλὴν ΧΠῚ 86, δίκην [ΧΥ 8] 
--- τινὰ εἰς τοὺς φράτερας 
ΧΧᾺ 9. 

εἰσαγώγιμος δίκη ΧΧΠῚ ὅ. 
εἰσφορά [ΥἹ 49] ΥΙ[ 81 ΧΙ 20 
ΧΥ͂ΠΙ 1 ΧΙΧ 29. 42. ὅ] [ΧΧ 
28] ΧΧΙ 8 ΧΧΥ 12 ΧΧΥΠΙ 10 
ΧΧΥΠῚ 8. 4 ΧΧΧ 26. 

ἐκδιδόναι Β] τη γ6] βου ύθυῃ 
ΧΙΡΟΥ ἈΠΕ  ΧΥΓΊΤΟ ΧΙΕΧ 
ὅ9 ΧΧΧΗ 8 --- φϑουῃίδχῃ 
ΧΧΧΙ͂ 6. 

ἐχδικάξειν ΧΥΠ ὅ. 
ἐκκηρύττειν ὁΟΧ αὐτο ΧΙ] 588. 
96 Ξη. ΧΧΥ 29. ΧΧΧΙ͂ 8. ὃχ 
οχογοιῖῦα ΠῚ 48. 

ἐκκλησία ΧΙ 11 5ᾳ. ΧΠῚ 8. 11 
ΧΙΧ 80 ΧΧΥΠΙ 9, Μυμπίομῖδα 
Βϑθιίῳ ΧΠΙ 82. ὅδ. 

ἐχμισϑοῦν ἄρτύαα ὙΠ 4. 
ἐκπέμπειν ἀχοΐθτὴ ΧΙΝ 28. 
ἐκφορά 1 8. 20 ΧΙ 87 5α. 
᾿Ελαφόστικτος ΧΙΠ 19. 
᾿Ελευσίνιον ΟΒΥΘΥΒ θη] τη 
ῬΙΌΡΘ Αούόρο τη βἰύσμα [ὙἹ 
4, 82. 

᾿Ελευσίς ΠΙῚ 10 ΥἹ 4] ΧΙΠ 44, 
᾿Ελευσῖνάδε 5] ΕΠ δ 
ΧΧΥ͂ 9, ᾿Ελευσινόϑεν [ΥἹ 45]. 

ἑλικτῆρες ΧΙ 19 
Ἑλλάς 1 2 [Π 305α.] ΧΧΧΙΠ 
ἘΝΝ 

Ἕλληνες [1111 8α. ΥὟἹ ὅ. 16] ΧΙ 
89 ΧΙΥ 19 ΧΥΠῚ 15 ΧΙΧ 48 
ΧΧΙΙΟ  ΧΧΥ 80 ΧΧΎΠΪ͵Ι 1ὅ 
ΧΧΧΙΗΤΙ ρα. ΧΧΧΙΝ 9 μα. “-- 
Ἑλληνὶς πόλις ΠῚ 567] ΧΧΧ 
18 -- Ἑλληνικός [ΠῚ 9. 88. 
481. 

ἔμπορος ΧΥΠ ὅ ΧΙΧ 50ὺ ΧΧΠ 
17.21 --- ἐμπορία 181] ΧΧΧΤ 
4. 2ὅ -- ἐμπόρια ΧΧΙΙ 14. 

ἐνδεικνύναι [Υ] 15. 80]. 
ἕνδεκα Χ 10. 16 [ΧΙ] 8] ΧΠῚ 86 
ΧΕ ΓΚΥ ΒΤ, 

ἘΠῚ 
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ἔνῃ καὶ νέᾳ ΧΧΠΙ 9. 
ἐξάγειν βοῦγυα Χ 10 [ΧΙ 6] 
ΧΙΠ 67. 

ἐξαιρεῖσϑαι εἰς ἐλευϑερίαν ΧΧΠ 
9 5α. 

ἐξεγγυᾶν νϑαϊθι5 ἀ8 015 ΒΟΙΎΘΥΘ 
ΧΧΙΠ 10 5α. 

ἐξιοῦσα ἀρχή ΧΧΥΙῚ. 
ἐξώλειαν ἐπαρᾶσϑαι ΧΙ 10. 
ἐϑε τ ϑγενο [ΧΙ [ΧῪ ὅ ΧΧΊΑ] 

8 --- ἐπιβολή [ΥἹ 21 
55: εἰ ΧΧ 14] ΧΧΧ 8. 

ἐπιγαμία ἘΠοΘηβιθαΒ ἀδύδ 
ΧΧΧΙΝ 3. 

᾿Επιγένης Ῥοβὺ αὐϑαχηρθηῦοβ 
ΘΥΘΥΒΟΒ. ΦοσυβαηαἋ0 απϑθδῦμσχῃ 
ἴαοιῦ ΧΧΥ͂ 28. 

ἐπιγνώμονες ΥἹΓῚ ἀΘ] Θοὔ! φα Ο]Θ 885 
ΒΘ ΟΥΔΒ ᾿ΠΒΡΙΟΙΘΠπ 85 ὙΠ 2. 

ἐπιδιδόναι ἀοίΐθη 8186 γϑὶ]ὶ 
ΒΟΙΟΓΙ ΧΥΓΙῸ ΧΙΧΊδρα. ΧΧΧ 
26 ΧΧΧΙ͂ 6. 

ἐπίκληρος ΧΥ 8 ΧΧΙΥ 14 ΧΧΥῚ 
12. 

᾽᾿Επικράτης (ὁ 
ΧΧΥΠ 1 5α. 

ἐπισκήπτεσϑαι τούτη ἴδοσυ ΠΠ 
89 5α. ΧΧΠΙ 18. 

ἐπίτιμοι [Υ̓Ἱ 18. 44] ΧΠ 21[ΧΧ 
19. 86] ΧΧΥ͂ 97. 

ἐπίτροπος ΧΧΧΠΙΠ ὅ. 18. 22 5α. 
ΟΣ ὅ ΧΙΧ δ2. 

᾿Επιχάρης ὃ ὁ Παμπτρεύς ἰχρτηΐδ- 
Ὑ]Υ15 ΘΙΘοῦΒ ἀθοθυην" ογὐθϑῦμε 
Χ͵ 5. 

ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας [11 10]. 

σακεσφόρος) 

᾽᾿Ἐρασινίδης 5γχαΐοσαθϑ 4016 
ΧΧΙ 8. 

᾿Ἐρασίστρατος Ἐαύομ!δ ἢ|1ὰ5 
ΧΥῚΪΙ 8 5α. 

᾿Ερασιφῶν Ἐγδίομ!δβ Π]1ὰ5 ΧΥΠ 
2 86. 

᾿Ερατοσϑένης Οἴηϑεν, ἀ6 ουϊὰ8 
οδθαᾶθ οϑὺ οὐ. 1. 4. 16 --- πἀπὰϑ 
ΟΧχ ὑγιριηΐδ Υ]Π8 ἃ ΠΥϑιῷ [ἢ 
15 νοοδύαβ ΧΙ 10 56. 

ΠΊΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΝ ΕἼ ΒΕΒΌΜ 

Ἔράτων ΧΥ͂Π  18α. -- Εναξοιῖβ 
Π1|1ὰ5 ΧΥΠΪΙ 85α. 

ἐργαστήριον ΠῚ ἢ. 15: 
᾿Ἐργοκλῆς ΤὨΓΑΒΥΕΙ] Θ. ΓΙ Θ 515 
Δ ηΠ0 590,89 1π Αβια οο]]θρδ 
ΧΧΥΙΠ 1. ὅ. ΘΒΡΗΒ ἄδιηπᾶ.- 
ἰὰ5 ΧΧΙ͂Χ 2 Βα. 

᾿Ερετρία ΧΧ 141. 
Ἑομῆς ὁ Ἀνδοκίδου πατρῷος 
ΓὟῚ 11 54ᾳ.1, ἝἙρμαϊ [Υ̓Ἱ 19] 
ΧΙ 49. ἴῃ ἤοτο Ῥοβιύ ΧΧΠΙ8. 

ἑστία 1 31. 
ἑταίρα ΠῚ 48 ΧΙΥ͂ 25. 
ἑταῖροι οομταγαῦ ΧΠ 48, ἕται- 
οδία δ. , 

Εὐαγόρας ΟΥΡΥΪ τὸχ [ΥἹ 38] 
ΧΙΧ 20 Βα. 

Εὔανδρος δόμοι 8821. ΧΧΥΙ 
15. 24. 

Εὐβοεῖς. Οομπυθίστη δ Ὁ Αἰμ6- 
ΠΙΘΗΒΙΌὰ5 ἀδίύυμη ΧΧΧΤΙΥ 8. 
ἀτ γγοτο εἰ ΔΙΌΒΟΙ 8944 ΧΙΧ 

Ετρλτ τθδς ΡΙαύδθθηβϑιβ ΧΧΠΙ 
ΕΠ ΤῊΣ 

εὐϑθύνη Χ 21 ΧΧΥ 80, εὔϑυνα 
ΓΧΙ 9]. εὔϑυναι ΙΧ 11 ΧΟ 
ΧΙ 88 ΧΧΙΥ 26 ΧΧΥ͂ 11 
ΧΧΥΠΙ ὅ ΧΧΧ 85α. 

Εὐκλείδης ἀτόμοπ 408,2 ΧΧΙ 4. 
Εὐκράτης ΝΙοΙαθ ἔγαΐθσ ροϑῦ 
Ῥαρηϑιη ἃρυαὰ ΑΘρΡῸΒ ἤπτηθη. 
ΟΟΙΏΤΉ1 5881 βύγωϊθραβ ογθαῦαϑ 
ὑυσΊηὐαυ 18 φαγνουβούασν 
ΧΥΗΣ ἃ. 
Εὐμάρης βθοήγαβ, ρδΐθυ. ἀροσαῦὶ 
ΧΙΠ 64. 

Εὐμολπίδαι σΘη8 ὩΟΌ1115 β80θὺ- 
αἀούσχῃ [ΥἹ] 10]. 

Εὔνομος ἃ Οὐμπομθ δὰ })]1ο- 
ΠΥβΙῦτη ΟὙΥΘΟΒδ5 τη 1555 ΧΙΧ 
19 5α. 

Εὐριπίδης ΧΟΠΟΡΒΟΙἰΙ5 βύγαϊθοι 
Ῥίον ΧΙΧ 14. 

Εὔριπος ἴγοῦύασῃη Επθοϊοῦχα 
ΧΧΤΥ͂ 2. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕἸ ΒΕΒῸΜ 

Εὐρυπτόλεμος ΥΠ| 10. 
Εὐρυσϑεύς Ἠθτου] 8. ἢ]118 Ϊη- 
᾿σηϊοὰβ [1 11 5α.]. 
Εὐρώπη [11 21. ἀδ 41. 591. 
Εὐφίλητος, οαἱ οὐ. 1 δΒουρύδ 
οβὺ, 16. 

Ἔφεσος, ῬτοΘ τη ΡΙΌΡΘ ἀγΌΘΙ. 
ΘΟΙΏΤΗ ΒΒ ΌΤη 8 ηη0 410 ΧΧΧΊΤΤ. 

ἔφοροι αὐἰπαὰθ Αὐμθη15 ᾿πδ.1- 
ὑαὺ! ΧΙ 48. 46. 76. 

Ζάκορος ὁ ἱεροφάντης {Υ]] 64. 
Ζεὺς ὁ σωτήρ ΧΧΥΓ Θθ, μὰ τὸν 
4ία [ΥἹ 1. 82. 88]. 

ἕξητηταί ΧΧΙ 10. 

Ἡγέμαχος [ΥΠ1 10]. 
Ἡγήμων ΦὈΙοΟρΊΟΠΙ5 
ΧΧΧΗ͂ 12. 

ἤπειρος Αβῖδθ ΧΙΧ 28. 
Ἡρακλῆς [Π 11 5α.] ΧΧΧΙΠ 1. 

ΟΘΠΘΥ 

Θάλλος ΧΙΧ 40. 
Θαργήλια ΧΧΙ 1. 
Θάσος τπδαῖϊὰ. Θάσιος ΧΠῚ δ4 

61. 
ἐρμενν Μυμιομῖδο ΧΠῚ 82. δδ. 
Θεμιστοκλῆς 5γεαΐοσιβ [1] 421, 
Ἰοσυχα Ἰαΐου ΧΧΧ 28, τη06η1- 
τὴ ΟΟμαϊΐοῦ ΧΙἧ 68. ᾿ 
Θέογνις ὑπὰϑ ΘΧ ὑπρΊηὐδν 715 
ΧΗ 6 5α., Ῥοδύῳ ὑγδρΊΟΒ. 
Θεόδοτος, δαἀοϊ]οποσηύα]αβ Ρ]8- 
δ 515 ΠῚ ὅ. 11. 22. 
Θεόκριτος 1θουθηπ5 ΧἼΠΠ 19 56. 
Θεόμνηστος Υθὰϑ οΟΥ. Χ 1. 8. 16. 
206. 81. 

Θεόπομπος ΔΙΌΒΟΝ 8ηηὶ 411Λ10 
ΧΕ 1. 

Θεότιμος ΑἸΟΙΌΙΘα 18 
[τα 1 γ15 ΧΙΥῪ 26. 
Θεόφιλος ΘΙτη 5 Β048115 Π1Ὶ12. 
Θερμόπυλαι [11 80]. 
Θερμώδων Ῥομύϊ ἤἥσπηθῃ [1] 41. 

ΤῊΪΠΟΥΙῚΒ 

201] 

ϑέσις ορριρπογαύῦϊο {Ὑ1Π| 10]. 
ϑεσμοϑέται ΧΙ 3]. 
Θεσμοφόρια 1 20. 
Θετταλία ΥἹ 6. 
ϑεώ ὕθγθβ οὐ Ῥσοβουρίηδ [Ὑ] 8]: 
(Θέων Χ 12). 
Θῆβαι ἃ βορύθια μϑγοϊθαβ ορ- 
Ρυασπαίδθ [Π17], Θήβησιν 
ΧΧΠΙῚ 18. 
Θηραμένης Ηδρηομβ δ|188, 
ἍΠῚῚ5 ΘΧ ὑγριηύανγ15 ΧΙ] δ0. 
602 5α. 78 5α. ΧΠ]Ὶ 9. 18. 11. 
Θράκη ΧΙΝ 88. 
Θρασύβουλος 1) Τιγοὶ Β]1π5 
ΘΟΙΤΊΘΗΒΙΒ ΧΙ ὅῶ2 ΧΥ 1 
ΧΧΥΠΙ 4 5α. ΧΧΙΧΣ 1. -- 2) 
ΟΟἸΠγύοηβϑὶβ ΧΧΥῚ [18.] 21 5α. 
- 8) ΟδἸγάοπίαβ ΧΠῚ Τ1 βα. 
Θράσυλλος βίχαύθριβδ }1411.10 
ΧΧΧΗ ὅ5α., 1ὔθη 81 401,0 
ΧΧΙΤ, 
Θρασύμαχος ἜΥΕΣ 14 5α.]. 
ϑυσία 4ιὶ τῷ σωτῆρι ΧΧΥῚ 6, 
“Διονυσίοις ΧΣΧΠ Φ1. πδαΐος 
αἱ ἐκ τῶν κύρβεων ΧΥχάξ 

᾿Ιατροκλῆς ΧΙ 42. 
ἱερόσυλος ΧΧΧ 21. 
ἱεροφάντης [ΥἹ] 2. 541. 
ἱκέται [11 11 5α.]. 
“.-- Ρ]αδ 6515 
ΧΧΙΠῚ ὅ5 

ἵππαρχος ὧν 11] ΧΥΙ 8, ἱπ- 
παρχεῖν ΕΟ. 

Ἰππίας Τμδβῖαβ, ᾿πα]]]1ητ|8 
ΧΠῚ δ4. 

᾿πποϑωντίς στιὰ ΧΧΙΠ 2. 
ἹἹπποκλῆς ὑτἱρὶηὐαν σῖθ ΘΙ οὐ 5 
ἀθορθχηνν ογραύαβ ΧΙ] 58. 

Ἱππόνικος 1) ΤΩΘΊΟΥ, Υἱν 41018- 
ΒΙΤΩΌΒ, τη ϑ θηη0 4292 ΧΙΧ 
48. --- 2) ΤΑΪΠΟΥ͂, 11118 ΠΘΡΟΒ, 
ΟΔ11186 Π]11ὰ5 ΧΙῪ 28. 

ἱπποτοξόται Αὐμθη] ΘΒ] 1 
[ΧΥ͂ 61. 



202 

᾿Ισϑμός [Π 44 54.] οὗ. ΧΥΙ 16, 
᾿Ισϑμοῖ Ἰυᾶῖ5 Ιβξγη8 ΧΙΧ 68, 

᾿Ισχόμαχος ΧΙΧ 40. 
᾿Ιταλία ΓΥἹ 61. 
᾿Ιωνία [ΥἹ 61]. 

καδίσκοι γγϑθ ᾿πα]1οῖα]65 ΧΙΠ 
51. 

Καδμεῖοι ΤΒΘΡδηὶ [ΤΠ 7 5α.]. 
κακηγορίας ϑούϊο Χ 2. 12. 29 5α. 
51 ὙΧ1. 8;.5]: 

κακολογίαι Ὑ1Π. 
κακοῦργος ΧΙΠ 18. 
κακώσεως Ἰὸχ [ΧΠΤ91]. 
το νον ες Οὐὔϊῶθ ραΐοσ ΧΠ 

ΑΒΕ; ΥΥ 4ἂἋ6 τϑρυθ]ῖοδ 
ὈΘΠη6 τηργϊΐαβ ΧΧΧ 14. 

Καλλίας 1) ουἱϊ. ποΙηθη Θγαῦ ὁ 
δαδοῦχος, ΧΙΧ 48 --- 2) ρον 
Ἰϊπτι8 ΒΘΟΙΠ]ΘΡΊΙ] ΘΒ Υ 1.8 

Καλλικράτης ΠΣ 61]. 
Καλλίστρατος ΥΠ 9. 
Καλυδών Αρὔο]86 υΥ08, 
δώνιος ΧΙΠ Τι. 

κάπηλος ΧΧΠΙΠ 21. 
καπήλειον 1 34. 
Καρίς ῬΒγγρίδθ ορρίάυτη, Κα- 
οιδεύς ΧΠῚ δ4. 

καταλογεὺς τηϑρὶδίγαϊιβ 84 οἷ- 
σῦση ἰπαϊοθη ΟΘΟΠΠΟΙΘΠὍΤη 
ογθαΐαβ [ΧΧ 18], καταλέγειν 
[ΧΧ 14] ΧΧΧ 8. 

κατάλογος ὁπλιτῶν [ΧΥ 5], ἱπ- 
πέων ΧΥ͂Ι 18, καταλέγειν ΠΧ 
4. 16] ΧΙΝ ὁ ΙΧΥ͂ 1] ΧΧΧΗ͂ ὅ, 
Οἰσι τα ῬΙΟΒΟΣΙ ΘΠ ΔΟΥ ΧΧΥ͂ 

ΥἹ0. 
Κατάνη ΘΙΟΙ 86. ορρίαστα [ΧΧ 
241, Καταναῖοι [ΧΧ 26]. 

καταρᾶσϑαι [ΥἹ 51]. 
κατάστασις Θαυϊύυχη ΧΥ͂Ι 6. 
Κέφαλος ΘΥΥΘΟΌΒΘΠΌΒ, 
ρῬαίοσ ΧΙ 4. 

Κηφισιά ἘγΘΟΒ ΘΙ α18 ῬρῸΒ ἴῃ 

Καλυ- 

1,186. 

ἼΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΤῸΌΜ ΕΤ' ἘΒΕΤΜ 

ῬΙδηῖῦθ βὰ ΒΥ16580 τηοπΐδ 
βιύαβ, Κηφισιεύς ΧΧΧ 10. 

Κηφίσιος ΑπἀοοΙα185 Θά νΟΥ ΒΥ] ῸᾺΒ 
ΓΥῚ 421. 

Κηφισόδωρος Ῥοδα ΟΘΟΙΏΪΟῸΒ 
ΧΧΙ 4. 

κιβωτός ΧΠ 10. 
Κικύννα Αοδιηϑη 1418 ΡΒ, 
Κικυννοῖ ΧΥ ΠῚ 5. 8. 

Κινησίας φῬοδύα αἰ ΠΥ ΘΙ] ΟῸΒ 
δ᾽ ΟΟΥΏΪΟΙΒ ᾿Ὑγθὰ8Β ΧΧΙ 20. 

Κίτιον ΟΥ̓ΡΥῚ ορρΙάστα, Κιτι- 
εύς ΓΥἹ 26]. 

Κλεισϑένης Ῥοβῦ αὐϑατηρθηΐοβ. 
ΘΥΘΥΒΟ5. δοοῦβθηαο απϑοβύμστη 
ἴδοι ΧΧΥ 28. 

Κλειτόδικος [ΥΠ| 181]. 
Κλεοφῶν ΥἹΓ Ῥοριυΐατῖβθ ΧΠΙῚ 
88αᾳ. ΧΙΧ 48 ΧΧΧ 10βα. 

κλέπται 1 86. 
κλοπῆς (δημοσίων) χρημάτων 
Θοῦϊο δὅ; 

(Κνίδος) Οδυῖαθ ΟΡΡῬΙἄσχη, Ὁ] 
ῬγοθΙση ὩϑΥ8]6 850 894 
ΘΟΙΏΤΉΙΒΒΆγη οδὺ ΧΙΧ 28, 

Κολλυτός Ῥᾶρὺβ ὐθϑπτι8 ἀ6- 
σοῖαϊθΒ ΧΧΧΙΙ 14. 

Κόνων οἶδ5βὶ5 ρυδϑίθοῦαβ 6616- 
Ὀουσίτηιιβ ΧΙΧ 12. 19. 84 586. 
42 Βα. 

Κόρινϑος ΧΠῚ 67, Ῥυρῃηϑ ϑὰ 
ΝΟΙΏΘΘΙΩ Ιν) 800 894 
σοΙητηῖβαα ΠῚ 46 ΧΥῚ 18 Ββα., 
Κορίνϑιοι [11 49. 61]. 

Κορώνεια, Βοθούϊδ6 ορρίάσχη, 
ὉΌΙ 8θῆπο 894 ρυρπϑίοτν 1Π| 4 
οἵ. ΧΥῚΙ 16. 

κουρεῖον ΧΧΙΥ 20 ΧΧΧΙ 20, 
τὸ παρὰ τοὺς Ἑρμᾶς ΧΧΙΠ 8. 

κριτής, Διονυσίοις ΤΥ͂ 8 Βα. 
Κριτίας ἰτϊρτηδαν του ατη ῬΥ]π- 
ΟΘΡ8 ΧΠ 48; δ᾽ ΧΠῚ δ. 

Κριτόδημος δῆηῸ 406 ἃ 1.806- 
ἀθθυη 118 ΟΟΟοΐβιβ ΧΙΧ 16. 

Κτησικλῆς βύχοΐθσιβ ΠΣ 6 
κυξζικηνὸς στατήρ ΧΧΧΙΙΟ ΧΤΥῚΣ 
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κυκλικὸς χορός ἈΧῚ 9. 
Κύπρος ἰπδβὰὶα ΥΓ[6. 28 ΧΙΧ 
21 54ᾳ. 86 5α. 44, Κύπριοι ΧΙΧ 
48. 

κύρβεις, ἴῃ ααϊθὰβ βϑοτδ ἔϑο] 6 ῃ- 
ἂδ' ᾿ἰπβουϊρύωῳ ουϑηὺ ΧΧΧ 17 Βα. 

κωμάζειν Π28 ΧΙΥ 28. 
χωμῳδός ΧΧΙ 4. 
κώνειον ΧΠ 17 ΧΥΠῚ 24. 

λαγχάνειν ϑτομοηΐθα σὙΘΡΘΙὴ 
ΓΥΙ 4], βοῃδίογειη ΧΧΧΙ 2 -- 
δίκην τινὲ ΧΥΠ 18 ΧΧΙΠ 1. 
δ ΕΝ ΥΥΤ 17. ΧΥΤῚ 8. ὕ 
ΧΧΠ 8. 

“Ἰακεδαίμων ΧΠ ὅ8 ΧΠΤΙῚ 11 5α. 
ἔν, 18, Δακεδαιμόνιοι ἴῃ ΤΊ ΘΥ- 
ΤΩΟΡΥ 8 ρΡαρπδπὺ [Π| 80 Βα.]; 
αρυα Ρ]αίαοδβ Π| 46, π6 Αὐμ6- 
Ὧδ86 τοὰηϊϑηδαῦ, ϑανθυβΘΥ 
ΧΙ 608, Ῥρορῖθῶ οοσουρϑδίδ 
Αὐξίοατη ἀθναβίθηῦ ΥΠΠῸ0 ΧΙῪ 
80. 88, Αὔμοηδβ οἰδϑυδυπὺ 
ΧΠῚ ὅ 8αᾳ.; Ῥϑ018. ΘΟΠαΙΟΙΟΠΒΒ 
ΧΙἧ 40. 10. 11 ΧΙΠ 14 Βα. 84: 
ΠΙΌΘΤΆΤα ΤΟΙ Ρ ὈΙ]1οϑτα ονουυαηῦ 
ΧΠ 714. δύόθῃ ἰθηθηὺ ΧΙ 60 
ΧΠῚ 46 ΧΙΝ 88 Βα. ΧΧΥΙ 19. 
Ῥαυβδηῖα ἄὰοθθ δὰ ὑτῦθιῃ 
οδδβίγ Ῥοπυπὺ ΧΎΠΙῚ 10, οὕτη 
ῬΙγθθθ δ θυΒ ρυρπϑηῦ [1] 68] 
ΧΧΧΤΥ͂ 11. ρδοιϊβοαμύαν [ΥἹ] 
ΞΘ 55} ΕΥΠΙῚ 1 ΧΧΧΤῪΥ 6, 
Ῥϑουπίϑτα ἀδύϑτη τορϑύσηὐῦ ΧΠ 
9 ΧΧΧ 22, -Αὐρϊγογυση ἢη]- 
ἐἶτωϊ ΧΧΧΤΥ͂ 7, Ὀ6]] χα Οοτη- 
ζῖατα ἱπουηὺ [Π 67 Βα.] ΠῚ 46 
ΧΥΙ 18 5α. 14 ΧΧΧΙΠ΄Π. 
“άμαχος 6111 51οα] ἀὺχ ΧΠῚ 
ΟΥ 

“Μάμπων [{{{171. 
“αμπτραί ἘτΘΟΒύμΘ᾽ 18 ρᾶρὺβ 
ῬΙΌΡΘ οὔϑτὴ ΒᾺ Ηγγχηθδίζο βι 8, 
“αμπτρεύς ΧΠ δ. 

“άχης ᾿αχΊΔΥ ΟΠ ΠῚ 46. 

Μευκὴ ἀκτή νίουβ δὰ Ῥγορου- 
ὑϊάθγη βιύαβ ΧΙΥ͂ 21. 

λεύκωμα [ΤΣ 6]. 
“εωδάμας ΧΧΥΙ 18 Βα. 
λῃστής ΧΠῚ 18 ΧΧΧΙΠ 29. 
λῃτουργίαι 11 41 ΧΧΙῚ 1 Βα. 12. 
19 ΧΧΥΙΆά ΧΧΙΧ 4 ΧΧΧΙΙ 24, 
λῃτουργεῖν ΥΠ 81 ΧΥΠῚ 1 

9.0} ΧΧΤ.:15:.58. ΝΥ 
12 ΧΧΥΙ 8 ΧΧΧΙ 12. 18. 

λιποταξίου ϑοίϊο ΧΤΙΥ͂ ὅ. (7). 
λογιστήριον 101. 
“Μύσανδρος, [ιϑοΘα ΘΙ ΟΠΙΟΙΌΙΩ 
αὐχ ΧΙ 69. 11 Βα. ΧΙΠ 84 
ΧΙΥ͂ 88. 

“Μυσίϑεος Χ 1. (12). 
“Μυσίμαχος ΠΙ 11 Βα. 
λύεσϑαι Ῥὶρῃυβ ΧΙΧ 28, οδρίϊ- 
γὰχῃ ΧΙ] 20 ΧΙΧ ὅ9 ΧΧΥῚΙ 24 
(λύσις ΤΥ 18), 6 οϑγορτθ [ὙἹ 
24. 21] ΧΙ 21. ἱ 

λωποδύτης Χ 10 [ΧΙ] 8] ΧΠῚ 68. 

Μαντίϑεος υλϊὺ. οΥ. ΧΥ͂Ι. 
Μαντίνεια Αγοθάϊδθ ορρίάστχῃ, 
Μαντινεῖς ΧΧΧΙΨΝ Τ“. 
Μαραϑών Αὐϊοδθ ρϑρα8 [1121]. 
Μεγακλῆς ΟἸϊη186 Βοοου ΧΙ 89. 
Μέγαρα, Μεγαράδε ΧΠ [1ἴ, 
Μεγαρεύς [ΥἹ δὅ4] Υ͂Π 4 ΧΙΠ 
11, ἡ Μεγαρική [1 52. 

μέδιμνος ΧΧΙΠ 12. 
Μενέστρατος οδρ115 ἀδτηπδῦιβ 

δῦ 8α. 
μεσεγγυᾶν ΧΧΙΧΣ 6. 
μέταυλος ϑύρα 1 17. 
μέτοικος [Υ1 49] ΧΙ 6. 21 ΧΧΠ 
ὅ ΧΧΙΠ 2 ΧΧΧΙ 29, μετοικεῖν 
Υ 2 ΧΠΦ0 ΧΧΠ δ ΧΧΠῚ 1ὅ 
ΧΧΧΙ 9, μετοικία [ΥἹ 49], με- 
τοίκιον ΧΧΧΙ 9. 

ιἡἡ οὔσας διώκειν ΧΧΧΙ͂ 2. 
Μῆλος ἴπδαϊο, Μήλιος [ΥἹ 17]. 
Μηλόβιος τὰὰβ 6 ὑὐἱριηαν 718 
119. 49; 
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Μηνόφιλος ΓΥΠΕ 1.51: 
μήνυτρα ΓΥῚ 491. 
μητραλοίας Χ 8 [ΣΙ 4] 
Μηχανίων ΧΧΧ 28. 
Μιλτιάδης, Τιγϑϑηαγ} ΟΟΙΏΘΒ, 
ΑὐΠΘΗΙΘΗΒῚΙ8Β [9[π|18586 νἹαθῦαῦ 
ΚΠ 72: 

Μνησιϑείδης ὑπὺ8 6χ ὑγὶρτηΐα- 
ΥἹΤΊΒ ΧΠ 12. 

μοιχός 1 80 56. 86. 40. 49 [ΧΠ| 
66]. μοιχεία 1 86, μοιχεύειν 
ΓΧΤΙ 601. 

Μόλων ἴα}1οῸ ΠῚ 16. 
Μουνιχία, Μουνιχίασιν ΧΙΠ 
24 8α. 82. δ2 5Βαᾳ., Μουνιχίαξε 
ΧΙΠ 29. 

μύλων 1 18. 
μυροπώλιον ΧΧΙΥΝ 20. 
ἹΜΜυρρινοῦς ῬδΠαΙΟΠΙα18 ΡΘΡΊΙΒ, 
Μυρρινούσιος ΧΙΧ 18. 

Μυρωνίδης Βίγεΐοσαβ ἴῃ Μορϑ- 
τά θυ ᾿σσασηρὶῦ [11 ὅ2]. 

μύσται [ΥἹ δ], μυστήρια [Υ] 4] 
ΧΙΥΝ 42. 

Μυτιλήνη ΧΧΙ 8. 

ναύκληρος ΧΙΠ16 ΧΙΧ 50, ναυ- 
κληρεῖν [ΥἹ 49], ναυκληρία 
ὟΙ 19. 

Νοαυσίμαχος Φαληρεύς ἰτιοτδγ- 
ομυβ ΧΧΙ 9. 

ναυτικὰ χρήματα ΧΧΧΙΙ θ Βα. 
14 οἵ. 24. 

ναυτοδίκαι ΧΥΠ ὅ. 8. 
Νεεμέα Ἰυαϊ ΧΙΧ ρ8. 
νεώρια ΧΙΠ 40. 99. 
νεώσοικοι ΧΧΧ 22, 
Νικήρατος, ΝΙοῖδο Η11ὰ5 ΧΥΤΠ 
6.84. ΧΙΧ 47. 

Νικίας 1) Βίγαοΐθρυβ. ΧΎΤΠ 1.6 
ΧΙΧ 41 -- 23) ΧΠῚ 38 8α. 

Νικοκλῆς ΧΙΠ 64. 
Νικόμαχος 1) οὰἱ ορροῃῖθαν 
οὐ. ὙΠ, 20. 86. 89 --- 2) Β01108, 
γθὰΒ οὐ. ΧΧΧ. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΒῸΜ 

Νικομένης ΧΠῚ 38 5α. 
Νικομήδης ΧΧΙΠ 9 5α. 
Νικόφημος, ΟὈΠΟΙΙΒ ἔβη1}18.015 
ΧΙΧ 1. 11. 86. 49 δα. 
τὰ νομιξόμενα ΠΗ 9] ΧΧΧΙΠ 8. 
νόμος Ἑλληνικός [Π 9], πά- 
τριος 46 ἌΠΘΙΘ ΡΆΡΙΪΟΟ [81] 
--- περὶ ἄνδοκίδου (ψήφισμα) 
[ΝΥ] 9. 52], π. ἀστρατείας 
ΧΙ ὅ. βιαίων 1895 ΧΧΙΠΠῚ5 
σ΄. ϑοιιρασεινΝ ΧΧΥΙ νυν ὔὗἶ, 
ἐξαιρέσεως εἰς ἐλευθερίαν 
ΧΧΠΙ.12, π. ἐπιτροπῆς ΧΧΧΠ 
28, π. κακηγορίας Χ 6. 9. 14, 
π. τῶν λῃτουργιῶν ΧΧΙ ὅ 
ΧΧΧΙΙ 34, π. λιποταξίου ΧΙΥ ὃ 
ΧΧΧῚ 28, π. λοιδορίας [ΤΧ 9], 
στ. μοιχείας 1. 28. 86. 49. π. 
σιτωνίας ΧΧΠ ὅ βΒα., π. φό- 
νου καὶ τραύματος 180 [ΥἹ 
15] --- νόμοι νϑΥ}1 Χ 16 86.) 
ἄγραφοι [ΥἹ 10], ἐξ Ἀρείου 
πάγου 1 80 [ΥἹ 16], ἀ6 1π6:- 
Ο15 ΧΠ 82 ΧΧΙΠ} ΧΧΧΊΙ. 18 
-- νόμων ἀναγραφεύς ΧΧΧ 2 

Ξεναίνετος ἄρχων 401,0 ΧΥΠ 8. 
ξένια λαβεῖν ΧΥ͂ΠΙ 12. 
ξενίας δούιο ΧΠΤῚ 60. 
Ξενοφῶν 1) ΕἸ ΣΙΡΙ18. Π]1π8 
Βύγαΐθαρυβ ΧΙΧ 14. α1 80Π0 
48029 Ῥοὐϊἀθθϑιη οοριῦ -- 
2) Οδυάθηβὶ5 ΧΠΙῚ δ4 Βα. 

Ξέρξης [1 21|. 
ξύλον ἴαϑύϊ5 1 27 ΧΙῚ 87, οοι- 
Ῥ65 Χ 10. 

οἴκημα ΧΙΧ 81. 
οἰκία ἀμφίϑυρος ΧΙ 16, οἰκί- 
διον διπλοῦν 19. 

ὀλιγαρχία ὑγϊστη αν! ΓΟσΌ τη ἀο- 
Το Χ 217 ΧΧΥ 18 5α. 
ΧΧΧ 18, ἡ προτέρα αὐϑατχη- 
σϑηζοσαση ᾿πηρθυίατη ΧΙ θὅ 
ΧΧΥ 9 οἵ 21 [ΧΧ 85α.]. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΤΌΜ ΕΤ ΒΕΒῸΜ 

ὁλκάς ΧΧΧΠ 25. 
Ὀλυμπιακὸς λόγος ΧΧΧΙΠ. 
Ὀλύμπιοι ϑεοί ΧΙΠ 9ὅ ΧΙΧ 84. 
54. 

Ὀνομάσας ΠΟΙΏΘΗ ᾿ροΥγαρύθχη 
ΧΧΥΠ 4. 

ὁπλίτης [Υ͂Ὶ 46] ΧΠῚ 80. 82 
ἘΠῚ Φ ὟΤ 959 [ΧΥ̓ δ. 1.11] 
ΧΥῚΙ 18 ΧΧΧΙ͂Υ 4. 

Ὀρϑόβουλος ἀο]θούστη Θαυϊζατχη 
Βεαροὺ ΧΥΙ 18. 

Ὄρνοι οδβίθι!αση ΑἸΟΙΡΙ8 18 
ΟἸΘΥΒΟΙΘΒῚ βιύατη ΧΙΥ 26. 

οὐσία ἀφανής οὗ φανερά ΧΧΧΙΙ 
4 οἷ. 285. ΧΙ 88 [ΧΧ 28. 381]. 

Παγκλέων τοὺβ οὐ. ΧΧΙΠ. 
Παιανία ῬδΠαΙΟΙΙΔῚ5. ΡὈΘΡΊΙΒ, 
Παιανιεύς ΧΙΧ 15. 

παιδικὸς χορός ΧΧΙ 4. 
παλλακαί [ 81. 
ἐετημ ραυϊύατη φγϑοίθοῦαβ 

Παναϑήναια ΧΧΙ [1 8α. 
Πανταλέων Χ ὅ. 
ἘΠ η [ΠῚ ΤΊ ΧΧΧΗ 
ἄ, 15; 

τὐϊμρί λα ΧΥΠ͵ΙΙῚ 14. 
παραφρυκτωρεύεσϑαι ΧΠῚ 67. 
πατραλοίας Χ 8. 
Παυσανίας ἘΠ οὐόντὴ 
γτοχ ΧΥΠΙ 10 βα. 22. 

πεδίον Ὀ]Δηϊ165 Αὐὐϊοα ὙΠ 324. 
Πειραιεύς [11 617 1Π11 5α. ΧΠ 
ΟΠ ΠΤ ΠῚ δ, 14. 23. 
ΒΟΒ. ΧΥΓᾺ ΧΧΥ 9. ΧΧΥῚΙ 
11 ΧΧΙΧΙΣ ΧΧΧΙΒ8 Βα. 18 5α.; 
οἱ ἐν Π. ΧΧΥΙ 19: οἱ ἐκ Π. 
[ὙἹ 88 8ᾳ.] ΧΗ ὅ8. 92 Βα. 
ΧΧΥ ἃ. 9,98: οἱ ἐν Π. κίν- 
δυνοι [ΝῚ 66], οἱ ἐκ Π. κίν- 
ϑδυνοι ΧΧΥ 838. τὰ ἐκ Ἢ. 
πράγματα ΧΧΧΙ͂Ν 2. 

11ἰσανδρος αὐϑαγηρθηθουη 
ΡῬΙΠΟΟΡΒ ΥἼΠ 4 ΧΙ 66 ΧΧΥ 9. 
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Πείσων ἀπ 6χ ὑγστηὐδν ΥῚΒ 
ΧΙ 6βα. 

Πελοπόννησος [1] 18 8α. 48. 68. 
10] ΧΙΧ 12, Πελοποννήσιοι 
Π΄.44. 065 ΧΥΠΠῚῚ1. 

πελτασταί ΧΙΧ 21 Βα. 48. 
πεντακισχίλιοι ΓΧΧ 18] ΧΧΣ 8. 
Περικλῆς [ΓΝ 10] ΧΠ 4 ΧΧΧ 28. 
Πλαταιαί [1 461], Πλαταιεύς 
10. ΧΧΙΠ 1 5ᾳ. 12 5α., Πλα- 
ταιϊκός ΤΠ ὅ. 

πλέϑρον ΧΙΧ 29. 
ποδοκάκπκη Χ 16. 
πολέμαρχος [ΧΥ̓ 8] ΧΧΙΠ 2 5α. 
18. 

Πολέμαρχος [,γϑῖδθ ἔταῖον ΧΙ 
10 8ᾳ. 2. 84. 

Πολίοχος ΧΥΠΙ 18. 
πόλις αὺχ Αὐμποηῖθηβίαχη ΧἼΙ1Π 80. 
Πολύαινος ϑδοῖοτ οἵ. [1Χ 5]. 
Πολυνκλῆς {Ὑ1Π|10 8α.]. 
Πολυνείκης οοπΐτω ΤΉΘΡ885 ρΡχὸ- 
Βοιϊδοιύαν [1 7]. 

Πολύστρατος ἀπὺβ α6 αὐϑατιη- 
σοηὐθβ [ΧΧ 1 Ββα.]. 

πομπὴ 6 ΕΙΤΆΘΟ ἴῃ δΙόθιῃ ἴβϑοῦδ 
ΧΠῚ 80. 

Πόντος ΧΥΙ 4 ΧΧΠΙἧ 14. 
πόρνη ἸΤΥ͂ 9. 19. 
πρεσβευτής ΧΙΠ 885α. ΧΙΣ 28... 
πρέσβεις ἌΧ 1 5... 

δ ὐρύμο ΑὐΒΘη18. ογοαῦ ΧΠ 

ἬΠΘΌΟΣΞΕ ὙΠ1:1 ΧΠ183: 
προίξ ΧΙΧ 9. 15. 82 οἵ. ΧΧΧΤΙ 8. 
πρόκλησις ΤΥ 1. 18 οἵ. ΥἼἾ 84 
ΧΧΤΥ͂ 9. 

Προμήϑεια ΧΧΙ 8. 
πρόνοια 1Π| 28. 84. 41 5α. ΤΥ 6. 

159. τ ὌΧΧΧΥ. 
πρόξενοι ΧΧΥΠΙΙ! .. 
προσκαλεῖσϑανι ἴῃ ἴὰ5 νοοϑγ6 
[ὟἹ ΤΣ ΧΧΙΙ, 

πρόσοδοι γοα]ῦαΒ ΡΆΡ]1ΟΙ ΧΧΥῪ ΠῚ 
8, ΒΡ} ]1 οὕ! 68 ΗΥῚ 98]. 

προστάται τῶν Ἑλλήνων [187]. 
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προεστηκότες τοῦ δήμου ΧΠΙῚ ἢ 
οὗ. ΧΧΥ 9. 

προστάτης Ὀϑίγομτιβ 1Πα}}1 1 
ΧΧΧΙ 9. 14. 

προστιμᾶν ῬοθηδΙη 8ϑάάθχο Χ 
16. 

προτιϑέναι κρίσιν ΧΧΥΠ 8, 
προτίϑεσϑαι οοΥγρὺβ ΧΙ 18. 

πρυτανεία ΧΧΧ ὅ. 
πρυτάνεις [Ὁ] 29] ΧΠῚ 57 
ΧΧΙ 9 ΧΧΥΠΤΙΌΘ, 
Πρώταρχος ΦἸΤΩΟΠΙΒ 8 γη1118 718 
Π|19 
Πρωτέας ΥΠ 10. 
Πυϑόδωρος δτοδοι 404,8 Υ119. 

- Πυριλάμπης ΧΙΧ 2ῦ, ααἱ Ιᾶ4θη- 
ὕϊάθτη Ἰασαῦαβ δα τϑρθιη ἔθὺ- 
ΒΘΓΌΤΩ ΤΩΒΒᾺΒ ΘΒ. 
πυρκαϊά τε σηκός Υ11| 24. 
πυρριχισταί ΧΧΙ 1. 4. 
πωλητής ΧΧΧΙΧ 8. 

ἱ'Ραμνοῦς ΑΔηὐ418 ρᾶριβ ΧΙΧ 
28. 

ὁόπτρον [ὙἹ] 1]. 

Σαλαμίς Ῥᾷρτπα πᾶν8}}8 [Π 
84 5α.], Οἶγ 68 τη Ὁ }Ὁ] ἃ {ἸρΊηΐδ- 
ΥἹΤΊΒ 1᾿ηὐουθιηῦ ΧΙ δ2 ΧΙΠ 44. 

Σάμος 1ηϑα]ῳ ΧΠ 71. 
σανίδες, σανίδιον Θαυϊΐαχη οαὐδ- 
ἰορ 8 ΧΥΓῸ ΧΧΥῚ 10. 

Σάτυρος 1) Αὐποηίθηβὶβ ΧΧΧ 
10 54. --- 2) Ῥοπίϊ τὸχ ΧΥῚ 4. 

Σεύϑης Οαγγβδυη ΤΙῸΧΣ 
ΧΧΥΗΙΙ τὰ 
σηκός ΟΙθᾶθ β8βοῖδῶθ γι ποῦβ 
ὙΠ 2. 105αᾳ. 145α. 28. 42. 

Σικελία [ΥἹ 6] ΧΙΧ 19. 48 
4]. Αὐμθηϊθηβίυτη Θχρο- 

αἰἴο ΧΙΠ 6Υ᾽ [ΧΧ 24. 21] 
ΧΧΥΓΘῚ, 

Σίμων ϑοῖοῦ Οοϑᾳβδ6,. 
Βαθιύῳ οβὺ οὐ. 1Π. 

σιτοπῶλαι ΧΧΙΕ 1 5α. 

ἴῃ αὐ 

ΠἼΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΌΝ ΕἸ ΒΕΕΜ 

σιτοφύλακες ΧΧΠΙ ὅ Βα. 16. 
σκυτοτομεῖον ΧΧΙΥ 20. 
Σόλων Χ 1δ ΧΧΧ 2. 95᾽ 525 
τ ΤΌ ; 

Σουνιάδης ΔγόΒοι 8976 ΥΠ]11. 
Σούνιον φῬγοτηπηζατσίαχη ΧΧΙ ὅ. 
στατῆρες αὐΐϊο1 ΧΙΧ 89, Κυξι- 
κηνοί ΧΧΧΗ͂ 6. 9. 18. 

Στειριά ῬϑπαΙΟ 418 ρᾶρῸΒ δα 
ΟΥ̓ΆΙῚ ΟΥΘΗὔΘΙΩ ὙΘΥΒῸΒ 5108, 
ὁ σεμνὸς Στειριεύς ΓΉΤΥΔΒΥθυ- 
ἴυχα αἸοιὺ ΧΥΙ 18. 

Στέφανος ΤῊΔΙ1 Β]1ὰ8 ΧΙΧ 46. 
στήλη ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου 180. 
στῆλαι, αὐἱρθὰβ ὑϊύα!ϊ 1 5011- “ 
Ὀυμπίυγ ΧΠΙΠῚ ΤΩ ΧΧΧ 17. 21. 

στολή νϑβὺϊβ βϑοοργαοίθ!β [Ὑ] 
511]. 

στρατηγός ἰκύσλο αι 41 ΧΙ θὅ 
ΧΠΤΠ 10, 19 ΤΥ 
ΧΧΙ 7 βα.. στρατηγοί ΠῚ 4 
ΧΠ 86 ΧΠῚ 18, 18. 80 Βα. ὅ8. 
18 ΧΙΥ͂ 6,231. ΓΧΥ̓Πἠ χνῖ 
8. ΧΥΠΙῚ δ᾿ ΧΙΧΊΧ ν 
στρεβλοῦν ΧΠῚ δ4. [61]. 
πον ἰδης ΧΙΠ 18 ΧΧΧ 14. 
-- ἄχχπ. 
παρ ΧΧΧΊῚΤ ΘῈ; 
σῦλαι ΧΧΧ 22. 
συωβολαῖον 1Π26 Υ1 ΧΠἧ 98 
ΧΧΧ δ᾽ 

σύμβολον ΧΙΧ 26. 
συμφορά, Ῥτοθιαπι ἃραα ΑΘΡῸΒ 
ἤυταθῃ ΟΟΙΤἸβθατη [Υ] 46 
ΧΙ 48 ΧΥΙ4 ΧΧΙ9 ΧΧΧϑΒ8 
ΧΧΧΙ 8 ΧΧΧΙ͂Ν 1. 

σύνδικοι ΧΥΙ ΧΥΙῚ 10 ΧΥΙΠ 
26 ΧΙΧ. 39. 

συνέδριον [ΤΣ 69 Βα.1]. 
συνεκδιδόναι ΧΙΧ ὅ9. 
συνϑῆκαι δὶ 408 [ΥἹ 87 5α. 
45] ΧΠῚ 88 ΧΥΠΙῚ 1ὅ ΧΧΥ 
28.28.84 ΧΧΥΙ 16. 20, ργ1- 
ναΐδο ΠῚ 22. 

συντριηραρχεῖν [ΥἹ 41] ΧΧΧΠ 
24 84. 
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ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕἸ ΒΜ 

Συρακόσιος ΓΥἸ 6] [ΧΧ 20]. 
Σφηττός Αοδιηϑηῦ 158 ῬΘΟΊΙΒ, 
Σφηττοῖ ΧΥΠ ὅ. 8. 

Σώστρατος 1 32. 89 --- ΠΧ 18]. 

ταμίας ΧΧΙΧ 8, ταμίαι (τῆς 
ϑεοῦ) ΠΧ 6 5α. 11. 19]. 

πὐδδν νοῦς ΠΡΟ ΧΠΙ ἤ. 18. 18. 
80 βᾳ. ὅ8. 79 [ΧΥ͂ 6] ΧΥ͂Ι 16. 

ταφή ΧΙ 18. 90 ΧΙΧ δὅ9 ΧΧΧΙ 
21. 

τάφος [Π᾿ 1. 60, “ακεδαιμονί- 
ων τάφοι [1 68]. 

Τεγεᾶται [1 46]. 
Τεισαμενός ΜΘΟΠΒΗΙΟΙΙ5 οὐϑθὴν 
ΧΧΧ 28. 

τεῖχος [)606168 [ΧΧ 28], τὸ περὶ 
τὸν Πειραιᾶ τεῖχος ΣΉ 14. 
τὰ μακρὰ τείχη ΧΠῚ 8. 14. 

οἱ τετραχόσιοι [1 21] ΧΙ 42. 
θὅ ΧΙΠ 18 ΓΧΧ 1. 16] ΧΧΥ͂ 9. 
14. 96 ΧΧΧ 78α. 

τιμᾶσϑαι ῬΟΘΗΔΙΩ ὈΙΌΡΟΠΘΙΘ 
[ΥἹ 22]. [185 φρχϑύϊασα 86801- 
816 ΧΥΤ 1. 

τίμημα 1 29 [ΥἹ 238] ΧΥΠΤ 
ΧΧΥΠΪ 16. 
Τιμόϑεος Οὐπομῖβ ἢ]τὰ5 ΧΙΧ 
94 8α. 

οἱ τριάκοντα [ΥἹ] 456] ΥΠἼΠ 4. 21 
Χ 4. 31 ΧΠΞ 4μβά. ΧΠΙ͂ 18 Βα. 
ἜΝ δΟ ΧΥΪ 3. 10.ὄ 14 ΧΥΤΠΙ 
5 Βα. ΧΦ ΕΈΧΙΝ 96. ΧΧΥ͂ 2. δ. 
ΣΕ 10. ΥΧΥΠΙΙ 
18 ΧΧΧ 12 ΧΧΧΙ 8. 

τριήραρχος [] 46] ΧΠ 42 
ΧΧΙ 9 ΧΧΙΧ 8, τριηραρχία 
ΧΠῚ 62 ΧΙ͂Χ ὃὅ ΧΧΧΙ 824 5α.. 
δος γάτα ΝΗ 51. ΧΙ. 58 
ΠΟΙ ὉΥΤ 51 ΧΙΧ 10. 95. 
62 ΧΧΙ2. 6 ΧΧΥ 15 ΧΧΙΧ 4, 

τρίπους ΧΧΙ 2. 
οἱ τρισχίλιοι Βα ὑτ]στηὐθιν!ΓΟΥ ΤΩ 
αἀοτηϊηδίϊομο ΧΧΥ 22. 

τυρὸς ὁ χλωρός ΧΧΠΙῚ 6. 7. 
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Τυδεύς ΑὐΠΘΙΙΘηϑίατα ἀὺχ ΓΧΧ 
26]. 

ὕδωρ οἰορϑγάτδο ΧΧΙΠ 4. 8. 
ΟΕ, 14. 10. 

ὑπερήμερος ΧΧΠΙ 14. 
ὑπερῷον ἐπον 
ὑπογραμματεύς ΧΧΧ 21 85α. 

Φαῖδρος Μυρρινούσιος ΧΙΧ 10 
-- ΧΧΧΗἧ 14. 

Φαινιππίδης ΧΠῚ 68. 
Φάληρον ΑΘϑηθα185 ρᾶραβ, Φα- 
ληρεύς ΧΧΙ 9. 
Φαντίας ΧΧΙ 10. 
Φείδων ἀπὺ8 ἀθ6 ὑγιριηαν!}8 
ΧΙ 584 8α. 

Φιλῖνος ΤΥ 4. 
Φίλιος τραπεζίτης δι δι 
Φιλοκράτης ΧΧΙ͂ΧῚ 
Φιλόμηλος ΧΙΧ 18. 
Φιλοχάρης ἌΎΓΙΥ, 
Φίλων Τὰ οἵ. ΧΧΧΙ 1 5α. 1. 
φόνου δοίϊο 1 80 Χ 11. 81 [ΧῚ 
127 ΧΧΥῚ 19. 

φορμός ΧΧΠ δ. 
φράτερες ΧΧΧ 2. 
Φρέαρρον ΤιΘομὐ]α 185 
Φρεάρριος ΧΧΙ 8. 

φρούρια τὰ περὶ τὴν Ἀττικήν 
ΧΙ 40. 

Ρᾶρυϑ, 

Φρύνιχος αὐϑατγηρθη οΥγα 
ῬΠΠΟΘῦ5 ΧΠῚ 7τ058α. [ΧΧ 11] 
ἌΝ, 
φυγή ΘΧ}}} ροθῦϑ ΠῚ 42 ὙΠ 
ΘΠ ΟΧΕΝ 51, 568 ΧΠΤ, 4: 

φύλαρχοι 1) Θαυϊύατῃ ῬΥθΘθοὔ 
Γ[ΧῪ 6] ΧΥΙ 6 --- 2) ραῦτα 
Ῥτϑθΐθοῦ 40 ορυϊταῦθαβ οοη- 
δύ αν! ΧΙ 44. 

φύλαι 1) ἰτρυβ ΙΥ̓͂ 8 ΧΙἧ 44 
ΧΧΙΠ 2, φυλέτης [ΧΧ 2] ΧΧΙ 
θ --- 2) --Ξ- τάξις, ροάαϊδαχα ὁ00- 
ΠοΥβ ΧΙΠ τ9 ΧΥῚ 1 --- 8) Θαα]- 
ἴπχη ὕπττηϑ [ΧΥ̓ 5]. 
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Φυλή οδδίθ!] τη ΧΙ ὅ2 ΧΠῚ 
1154. 82 ΧΙ 88 ΧΥΠά4ά ΧΧΥῚΙ 
11 ΧΧΥΤΪΙ͂ 12 ΧΧΧΙ 8. 9. 

Χαλκὶς ἡ ἐπ᾽ Εὐρίπῳ ΧΧΙ͂Υ͂ 28. 
χαλκώματα ΧΙΧΣ 271. 
Χαρικλῆς ἀπ 6χ ὑγριηΐαν- 
118 ΧΙ δῦ. 

χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν ΤΥ 11. 
χειροτονεῖν ΧΙ 44. Ττῦ Βα. ΧΙΠ 
10 [ΧΥ̓ 6] ΧΥΙ 8 ΧΧΥΠΙῚ 14 
ἌΧ ΑΧΙΝ 
χέρνιψ [ΥὙἹ δ21. 
Χερρόνησος ΧΧΧΠΙ͂ 9. 1ὅ. 
Χῖον ἰπβαϊαθ ᾿ποοϊδθ ΧΙΥ 86. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ἘΤ ΒΕΒΌΜ 

“Ζολλῇδαι Προηὐα 15 ρδστβ, ἌρΑ;- 
λήδης ἈΠ ΡΒ. 

χορηγός ΧΧΙ 1μα. ΧΧΙΥ͂ 9, χο- 
ρηγία ΧΙ 20 ΧΙΧ δ7, χορη- 
γεῖν Υ81 ΧΙΧ 29. 459 ΧΧΥΠ 
10. 

χορός ΧΧΙ 1 5α. 
Χρέμων ὑπβ 6Χ ὑγὶριηὐδΥἹβ 
ΧΧΧ. 19. 1. 

χρέως 115 ΧΥΠ ὅ. 

ψευδομαρτυριῶν Χ 2. 
ψιμυϑιοῦν 1 14. 11. 

᾿φᾳρωπός Βοροίδε Ορρί στη [ΧΧ 
6] ΧΧΧΙ 9. 14. 11. 



ἊΡ- α'ὰ δας ΓῸ» ἐς , 
΄ Ἀ 

ἩιυϑΝΑίιν πὰ Θεἰ [Π[ἐϑυνεῖΐ 
ο Θδαηππιπα Οἱ ἐπ ἢ αΓ ΕΠ ἢ - αοπιεὶπυου ἀπο! ἢον 
᾿ αι οΙΠιπαοπ αἰι5. αἴίοι (δοδίοείοι. δὲς ΤΌ [165 

ἱπ Βᾶπδώσπ Ὀοη 150--160 δεϊζεη. |: 
ἥοδες Βᾶπδώοπ { ἱπ πώ αὐ. ] δέθιηπδέπ 
σοί οὔ τπὸ εἰπϑοπι ἔζη Π ὦ). ἐν ΦΈΣς , 

πὶ οὐ δρίεπδοεν τὸ αἰΤαειποὶη -υου ἄπο ἢ οΥ Βεγαπὸπιπα τϑόγδεπ π᾿ αϑ- 
αὐ ϊοἤεπει Βάπδόπ αἰ τυἱεπ Πα Π ὥστ Θυιιδίαας τῆσεπδε θαυ εΠππ|παςὸπ 
τοι τίαες (δεδίείς ἰπ ῬΙαπυοῖίν Βοταπειπα αἰἰι5 απ δισείαόπ δὲς ὨὈ {{6π8 
ἀοθοίεῃ, δίς ὕοπ αἰταοπιεΐπεπι σπέοτοῖίε πὸ ππὸ δαπεγπδοῖ ιθεπ σε ἄῆτεπ., 

οπιροῖί, εἴπε Πεοπί ἰ ἢς δίαδε ἰπτ σίαϊϊεπ. Ὅοπ Βοῖϊταί 
τοοον Γ. 5τῦ. Ὅπῆπ. ἯϊῚ 62 Θθο Ιδιιπαοπ. 

σπάγε, διε Ξα τειϊάγς Θδο διπαοι μπἰου δέ, απ δεπὶ δοϊοπδοτς ατείθαξοπ Βεϊρίοῖ Ῥοπιρεὶς 
δὲς Ἡδετίτασμππα δὲς ατίε ἄγει: ἈπΠπ ν πἰπὸ Ἀπ π|ξ παάγ σιαϊΐεη, ἰῃν λέγδοῖῖ 3μ1τ ΠΕ Ντ 
πὸ Προ πιπ Ὁεναπόῖα) 321: τια ση, τοοθεῖ δες Ἡαιπρίρῆαζεη δὸς Επιωϊαϊμπα Ῥοπρα 5, 

 ἐπιπίον {πὶ ΠΙΠΌΠ ὦ αἰ δίς αὐτϊαϊίεπδε Βοδομίιπα, δίς σόταδο δὸγ ΒΕ οπίσπηις [τ δία Θ1ι8Ξ 
δέδια δεῖ Θίαδέ, ἰῆτοτ Σόθέπς- τπὸ Ἠμπίτ]οτπιεπ σοῆαδὲ ἢασί, 311. Θαγεῖζαπα σείαπαςπ. - 

ἈἨΜΠεΗτοίϊδεν ατ'Ὲ ατἰε ἔσῃ διάδίοπ. Ὅσοι Φϑειεῆτον Ὀν. τι 
Θἰέθατίη: ΠΙΐ 22 Θἰδδίδιιπαοπ ἱπὶ Τοχὲ ππὸ 1 Φαζεῖ. 
5ιῶε εἴτ απ γαμ ἀγα ΒΠῚῸ Ξ31:.: ἐπέϊοοετζε Ὁὸπ δοπὶ Ατις]εἤσεη εἶπες αΠατίε γί οι: δέαδε τπὸ 
ὑοπ δέπι ἐρολνη τα Σοθὲπ ἰπ ἰῆτ, αἰ Υμπὸ δὲν Απσαταδηπαςπ τ᾿ἰπὸ δὲν ἱπ] τ ὥσπ θεπῆς: 
ἡπᾶϊετ; δὶς αἰτξατίε γι γε Βέζαϊδίς Τἤρσρτα, θετσαπιοῖ, θτίεπο, ἩΤΕ , δὸτ Τόιπροῖ Ὁοή: Ὀιδηπτα 
τοετόςπ σοι δετί. 5ιαδίρΙᾶπε μηδ᾽ ΕἸ διιπαοῖ Ππιάγεῖς δίς οἰπϑεῖποη διάδεοδίίδοῦ 31: εὐ ἀπ ίοτπ. 

ιν: τὸ Βιηιθοΐει ἴῃ αἴέετ τπηὸ ποιὸν ὅοεῖί. Ὅοση Ὀτοίείοτι 
τ. Φ. Τυ εἰς. 2. αμῆαας. ἨτῚ 51 Θθο διίπαοη. ς 
Ῥούζοῖαί διιτα) πιεῆτ αἷ5 υἵετ “ταρίαιοδε 5 τίς, Βτίεῖ- ππὸ δεοι(μπαϑιρεϊέπ, Βιιγαπδοῖ 

ὐπὸ ΒΙιΡΙΠοίΠεΐεπ. : 

Ὅϊς δεισι οΙξἀπιπις τ᾿πὸ Σαπ[αζέόπ. Ὅοπ Ῥτοζοῖίοτῖ 
τ. ὦ. Τὸ εἶς. ὅ. θπαῖαας. ἢ 29 Θδθ Γδίπαςπ ἱπὶ  οχὶ ππὸ απ 15 Ταζεῖπ. 
᾿ϑαγδετέ, διιτὰ) εἶπε αἰἴε Εἰ Ξτοα ἢ θοῦ ϑἐᾶδίος-, ξαποϊ γαζί5- πὸ ἀπδετοῖ Βέδετη πἰπίευ ἰδὲ, 
δίς ἰσεπατὲ δὲς δοι ἤει αῖις τπηδ᾿ διᾶπιηιο, δίς. ὡὠαταξοιι {  π Εἰσοποιπι γξοίίε δεῖ 

Καποίάγαϊι, δὲπ Εἰπῖβ αμῇ δας Τεπιροζαπιοπε ππὸ. δίς οοἰϊίας. Θιπίαασς δὸὺ Ἠϊοπίηοπ, δὶς 
ξεϊϊιιπσεπ πετυοττασεδεν ϊάππετῦ, ϑιεοεπ ππὸ Φεδταμᾶς, ϑασόπ ᾿πὸ Πϊάγώσπ, Βοϊοπδοτς. 
πεϊξεπ ἰπ δὲς ϑρταί)ς πη δ ατιΞεἰ τί έμπα τι. ἃ. π|. 

ὍᾳαϑΨ δειὥὃξ ΒϊΓΠδΙπαβιοοῖοπ ἴπ εΐπεν σογηϊο εις Φπί- 
τοϊεϊμπα. Ὅοπ ῬὈτοζείον Ὦν. ςυϊεδιί ἢ Ὁ. απΠ| ἐπ. 
ΘΠ δεϊαγαάπεεμι ἤσπτι [ΟἿ δὲς Ὀοστιζαΐεν δίς Ἰαγίοτίαο Θιζααδε, ἱπδεπὶ εὐ δας Βἰῖδιιπας- 
τοοῖει: [εἰ5 ἐπι Ἰαῆηιόπ δὲν αἰαοιπείπεπ ἈμΙΠτθοεισῤόαι πα δαυοῖ, ἴο δαβ δὶς σοϊαπιὶς Ἀπ πτς 
ἐπποϊα πιπα ππ|ετὸς ῬΟΙ͂ ἐς ποῦ Θαυοῖμιπα [οεἴπε5 ΒΓΠδ παι οίοηϑ τοΐς ἱπ εἴπόπι ον οἰποτίσπ.. 

, ϑρίφαςθιδ 9μ71. (τ γείπιιπα ἔοπιπιί. 50 τοὶτὸ ατ δεῖ Βϊ εἶπ πᾷς παν Πῖν δίς ξτἔοππίπίϑ 
δὲ Ὀετσαπασπῆοί, Ἰοπδότπ αἰ Πίτ δίς φοτδοτιιπαοῖι δὲς διξμεπῇε τος συιῶξ ἐτυθαζ 6π. 

Ὅα5 δέμεκης ταπια δὲ πειιπεῃπίεηπ Ταητημπδοντίβ. ὅπ [εἶπε 
Ἐπεί πιπα δαταςο 6 Ὁοη Ὀτοίείΐοι τ. ὦ. Τοϊε οτος ἔἰ. 2. Επααςε. 
ΟῚ εἴποπι Β{[δηὶς Ἐς θΡοΙ5. : 
5 τη εὐΐεν Σίπίς αμῇ ηἰοτ ἤσπι Ἰϑεας δας ει απὸπὶς. δὲς Ὥταπιαβ δεῖ δεσοπιυατὶ 

᾿ς απλιδαῆποπ ππὸ δου] τοί δίς ὁτεὶ σαξοτοη, δοτεπ ἰοεἰας Βο;απεπῆείς δὶς Φεϊαίππα.. 
δὲθ᾽ Ὥταπιας δέδίηαι : Ἀμππίαπίδηαιιπα, 5 ἀγαμρίε!τιπ|: πὸ ῬιδΙἔμπι, 

Ἧς γενῖλα νου Β. 6. ζευδπον ἴῃ 1 εἰρΖίᾳ υπὰ Βονίίη. 

 Φεδοῖεοὲ 
οἰ 1 π͵ῖατέ. Ἠϊ. 1.25. 

»ἐυ"; εὐ 

. Ψ' 



Φεζαγιαγες δοῦ Ἠτμ τ. Ὅοπ ὉΨ. ς εἱδδετα 5᾽ σὸν πῶς π᾿. 
Οίδε ἱπ αἀτοβεῖι δίϊαοιι εἶπε ἰδού ἀμ Πῶς ἄμβένηε Τοδεηδία  θλμε ὦ πα ἐνῤμδης ΓΙ τς ̓ 
πεοίατιπα δὲς ΠτμΠῈ νόπι ΘΙοσμιπὶ δὲ5. 21 δεσόπιοατε ππξ Βεϊοπδετὸν ΒευΠ  ξέαα δὲε ὦ 
Πιητεπδει 2 εὐοπι ;ξοίοπ πὸ δὲς στοβέπ δεγόπιμιαει ππὸ πίον Πγόπαςε ἐδ κ λλδώς Νὴ αἵτε Ἶ 
δόΐση, τοα5 τῆν δίς ξπεοϊάαπα δὲς τα  οἤπε Βοδοιέμπα ταῦ. . 

Ὄϊς δέκ έτη Ἠοϊοπῖίοπ. ξαπὸ ππὸ ξοιίς. Ὅοη ὮΣ. Βδο ἢεϊίδουα 
ππὶ: 23αητεἰεπ Θθδ Ιδαπαεπ ἀπὸ 2 Ἠατγίοπ; 
Βτίπαί απ ἐπαοῖι ἤσμπις εἶπε διτά) ΘΙ διπσες ππὸ Ἠατίεπ πίετε δέο,, ὩΠΠοπ  ἀα ΗΠ Ὸ 
σόπαμο δ! δοεγμπα δὲῦ δομε σι Ἠοϊοπίοῃ, Ἰοτοὶς εἴπε εἰπιθαπδίγεῖς Θατοῆπτα ἴτε ὍΟΤΙ 
πα Παῆταπα ἀπὸ ἈΤεδεπα, Πάμϑ τπ|ῖὴὸ (Θέπιοίπδείοθει, 5. ππὸ Ἔξ, ΦΊαπθε τηϊδ΄ διδεῖ 
αἴαιθο, ατθοῖξ πὸ Θοταπίίσοπ, δειοεῖδε μπὸ Βάπδοῖ, Ἰθαῖίοι ππὸ Ἠαιιρζέσιοοῖ. ὃ 

Φοίζωϊῶϊς δοὸύῦ ἸὈοτοϊπίαίοη σδίαασίόπ Ὁο5π ἜΡΡΕΙ ἢ Ὅοπ, θὲ 
6. Ὁ αεπεῖ!. : 

Ὀὶς Ἠϊείαῖϊο. Ὅοπ Ῥτοϊείζον τ. Ἦ, δ ὥσιδ. ππ 16 αὐμάμννν 
Βοδαπδεῖς δίς ἢν ἨΜΙΠΗθοπ θο πδιτίς οἱ εσοπ Ἠϊεΐαπο, 1ἀδετὲ δία πιιεπαβι ἄγε, 
Β{ζδΗπα δὲς Φτ3ς, δίς Θειίππηπα δὲῦ Ἠϊοία Πὲς απ5 δοῖ υβεῖ, δακ ΗἰΗ πιθοῖοπ πε Τεἰπόῖς 
Ὀοτϊάγίόδοποι δηξοπιοι, δίς σιπδοτίς δος ἬϊείαΙο, ἰῆτε Εἰσοπί γα οῖς ἀπὸ Ὁοτιθεπδιιπα, ππ|οῖ 
ἤύσθες του γον, ἔμπηυταοζααμ γεν ἀπὸ. παϊη δε Θαΐοπ,, οἷς δὶς Θετατδείμπια. δε 

οἵας. ; 

Ετιις δοὺύ Δϑ͵ογλεῖς δοὸῦ τὸς. Ὀοτίτᾶσε ἰδεῖ αἰαεπιεῖπο, Φεοίοαϊι 
Ὁοπ Ῥτοζεῖον ΠΓ. 5τ. στε. {πὲ 49 66. ἱπὶ ΠΣ ̓ἴπδ' απ Ὁ Ῥοῤρείίαζοῖη. 
Ετοτνίοτε δίς ἱπίοζοϊαπιοίίοπ. πὸ φταξ 4) τοϊτίοἴξεπ Ῥτοδίοπις δὸῖ Φεοοίοαίΐο: δίς Τάτ ες 
δὸὲ ὈπΙξαπο, δα5 ἨΠπια δὸν Ῥονλοῖξ, δοδιτακδίδιπα, Ἠοτα πε), Τταϊδίδιπα. ππὸ δτοῖι 
τοῦ δ ἣν ππὸ ΤΟ Πδδα Υθαμμπα. 

Εἴπὶ Τατεπδοι ΤΌΘ ΘΠ ΜΗΙ δὲν δεῖς. Πρειπῶξ ἄδεν δίο ἐὐδ ον ὶ : 
δεῖ δπίτϊάϊίπα δὲν Ἰϊαξιτιο Πεπ ηαΐέεπ πὸ δεῖ Τεώπ|Ὲ απ δας ἀοίατης ὦ 
ἨμΙμιτΙοθοπ. Ὅοη Οεῆ. Ἠξκαϊοεύπαθταί Ὀτοίζοεον ὉΓ, ΤΌ. Σαμπῆατδέ. τὴν 
2. απἢ]!|ασο. πὶ 16 Βθθι[διυπαςπ. ἵν 
Εἰπ αοἰ γεγο ἘΠ ΘΙ απὖ δίς Φπεοίάπιπια δὲν Ἰταίζιττο ἐπ] ἢ αΓ 6 απὸ δῦ τεάπε, ὀροον 
δίς Τϑοϊυμδοῦ ππΐοτον δοῖξ ϑογδαπῆξ τορύδοπ, δεν δίς παϊιετιο πῇ γα Π οπ (πιδοδιπιαὸπ 
δίς δίς ϑίππε υευγατζεπ πὸ Ὀοτϑοοπηπίπεθ, τοῖς ἴδε. δία (υζίπδιπαοπ, δία ππ|οτο ἢεετὶ 
Ἰῶαίε ἴδεν δὲπ Ἔασμπι ἱπ ᾿παραῆπέεν 10 εἶς αἰιϑασέθτεοίίοεξ ἤαθένι, δίς ΠιοδΟΥΠΕΙϊ ϑάγμβιοαῦ 
τοῖς δῖ Φογητοῆτςο, δίς Εἰ πη δαΐῆποι τοῖς δίς Θαπιρῇ  {{ πἰπὸ δίς. ΣΙ ΠῚ αἰ. Ὶ 

Ἠϊεστοεσζονάμιπα πὸ Ἠϊε τοσῖοθοπ. Ὀοη τ. Ὁ. ἢ απ| στ. Ὥ; Αια 
ἢ 41 δίσπτοπ: Ἢ 
ϑῷῷϊδεῖς ἔπτ3 πὸ Ιςϑοπδίᾳ δὶς σου τίς δὲς πιοδουποῖ Ηϊεοτοσιπίευζι πα, αὐ. ἄδοα 
γνηῃϊάγοηι, ρηη απ] εαγει σι ἀπὸ θιοϊοαί ἄγεπι. Φορίοίο, δίς Ῥενιίπα το Ὑνν ᾿ 
ζαπὸ αμῇ δεῖ Ετδο, δίς Οἰοίοπ δὲς ἤΐϊέοτος, δίς ρῆη  ξαΠ] γος απὸ ἀγοπι ἄγει Ὁ ὁν ἀπηῆε 
Ἡπϊεοτισαΐοτς, οπδιϊὺ δίς οἰωιαζεπ Φυσαπίσπιοπ δὲς. ἤϊδετος, δίς ῬΠαμ3οη τπὸ Ὁ εΐε. ΗΝ 

Ἰ{π|οτο τιὐἱ τα] πη ἨιΠπτρ! ἀπλόπ. (ὈΪς Φοείτεϊδεατάϊοτ.) 56. 
Ὀοτίτᾶσε ατι5 δὲν ῬΠαπϑεπέμιδε. Ὅοπ Ῥτοζεῖουν Ὅν. Ἀ, Φίεεπῇ σ 
2. δε αας. τ ὅ8 φίαπτοπ ἱπι Τ οχί. Δὲ πρό 
Βεῆανδεῖς δίς δεϊτείδερίαπ3επ ππὸ ἰἤτει απδαν παι δοιαπί δγεπ τοῖς ἑμμιξά ει δης τ 
Π σρηπξοπ, δαὶ 3 Το1 ὦ) ἐπ απ ἢ αΠ  ὸτ 5οτπὶ αἸ1α εητεῖπε δοξαπίηε ἘΡΙΘΟΣΗΣ ἘΗ͂Σ 

Τιιυϊενϊονξον ἄδραιου αὐῇῷ ΤΡ ἀτή ηΤῈ υπά ἄγόπτοι φότηλ 



μὴ, ἈΦ δι, ἢ ν ἀν 

, " κι Φ 
ᾧ Δ Ἁ 

ἊΣ ΣΙ Ἀν 

Σὰ : - 

Ἰν, εἰν τῆ κι δα {{οη ΣΙΠοτίπιθ5. Ὅοπ δύ. ἐάδξοτ. 
πίε, νεδεπεῖίε αΠΠασε, τυὐπ τοῦ, τ. τας τίεσ, τε Ξαῃιτείεπ 6: 

διϊδηπαεπ, δι Βαῖθίται αοριπδεπ μί. 6. 50. -“ἐἁὁσο κοι οὐ αὐ 

ΕΝ Βεαϊχίξου ΤΟΗ τοτ αἴἴειι δεπ ιρεει δὲ ἢαπιαπί πὶ ἄγεπ ἡϊπίουτὶ γῖ9 οἰεποπ, Ὅ66- 

τρατδς εἰπε Βεϊηχάπεηπα ὃδὲ5 “πῆασϊἐ απμῇῷ δε Θεϊέεπ απὸ ἵξείϊς δὲ ΣΠετίμπι ἀπαετ᾿ 

ὡς εἰν Φεξεππεπίς ἂν ππίοτε ἱπ Ογπιπαῇεπ᾽ ππεεττι γος πμσεπὸ τοἱάγεία απὸ απαρττεῖει {,᾿ 

5 Ὅεπι Βετεὶά) δεῖ σοτοαθιρείϊε ἰπ Θάγαϊει αεἴείειιοει Ια ες, ἀπῇ αἴὲ δὲε (εδὶείς πα 

βεσο βᾶπδε. δὲς ἡ Ποτέμπιθ, δέτοπ ες ἀπὸπὶς δόπι ἐππαεπ ξοοτ [0 τεῦγὲ απίάγαιμ 8) ανὸ {τα δηέδατ, 

“ φεπιαίγὲ τοετῦοεπ ἔαππ, ξ- Δα: αἴΐο νὸν αἴὲπ Θίπαομ, οἰπειίεί ἐς, οἷο τονε ξέϊμπα δὲτ στοβὲπ 

πὶ {εἴ δ} 3: απέετπἄδεπ, απδοτετ εἰ! υοῖι ἔϊείπειι ΘΠ ἔτει αν5 εἴπεπ ἡϊροτδιᾧ ἅδον ατόβετε (ατέϊεπ 

ἰπε ξἰππάῃ ἐπ δὲπ Φαγαπιπιέπθαπα δὲ5 απέϊδοπ ξέρε απὸ Ὀεπζοις 2: Ὀεγπιϊεῖπ, 2119 

᾿ὅέπποε πιμδίε ἐΐπ ἰοταίαπιος βεπιᾶδεπ δαταμ αετίγτεί [εῖπ, εἶπο ἤϊεπιαε ποτε πτεῖτοτ 

Ἰμπδ ἔδεπ δαάταπι απδαίος υειγοοϊποεπδες Σιοίίϑεπ ἐπ εἰπ ἀτόβετες ὅδατ3ε 51απιπιεποιζαΐεπ., 

"ἢ Παταϊουξορίο αἷς δὸγ απέϊξοπ Εἰ ογταίτ. θη τοῦ, 
: νας δῆπῇ ονίτάσες 1, Βεϊοὺ πα. Οίπδατ, 2, Τηπγ: 

- τς, Ὧν. (ξδιιατὸ Ξαγιυσαγβ. οἰδο5 πηὸ ΡΝ ἀράη ὅ, ϑοΐταίες. ππὸ Οίαίο, 
᾿ἄρονρως ππὸ Ῥοϊεϊδοπίοσν ὅ. Σίςετο. 2. “μῇ, ὅδεῇ. υἱέ 2.--, ἱπ ξοίπιο, αοΡ. μέ 2.60, 

τ΄ θϊς Ῥούίτᾶσε τοεπὸεπ Πῶ ἀπ εἶτ ατόβοτες ΦμδΙππι, ὅπ τοεϊέεπ Ἐερίΐοπ υἱοί Πάν, 
ων Βριγοίαπα, δὸΞ ΣΙ Π οτΐη πι5 ποῦ ἱπίπιοσ παςῇ δὸπι Θέαπδο, δεῖς δία ΣΠΠοτἐμ πιϑιο  6π αζε νότ' 
σα 60 ταῆΐσοις ἐἰππαῆπι, Ὥρηι ἀοασπᾶδονς οὐἰτὸ ἱπ δἰοήῖοπ Ἰϑοτίτάσοπ δὸς Ὀουίτ) αοηταζηξ, απὶ 
ον τ νον Ῥϑεϊ ρίεῖοπ 5: τείσοπ, τοἰευΐοῖ δοϊίπιπιίον ἀπὸ δ γάνζος δας. 110 δον απεξοι Εἰξοταΐην, 

ἯΙ ὄπτ δε υυἱπεπία γε Σἰτδεὶἑ δὸς Ιοϑέεπ δδειοταίίοπεμ σοισοτοοι ἱξ, 25 Θεϊζ(ρίείς ἄπο, 
βατῇ ἀναβέρεδοιε πποϊοϊοιια {ἐάέειτ σειν ἄῃ{, δίό. Πα) πὶ! τά οι Εἰπίοπ Ξοἰάγποι Ια ἤει. 

κἷο ϑαάσοόπ δος [[αὐΠ}|6)6π 2 ΠοΥγίπι5. οι Θ|ΟΙ]- ξαπιοῦ. 
“6, πππαβον Σοι δεαΐδεϊξοί τοῦ τσ, δ αἴι9 ξαήΐιττ, ὅπ 70 »δοίδιηταθπ ἐπὶ Φετὲ 
ἀπὸ απ 6 Φαζοῖπ. 2 Βἄπδε οὐδ, 16 ἡ 5.60, ἱπ᾿ εἶπεπι ϑβϑαπὸ αοΡ. αἱ 6.-.-- «« 

Αἷο Οϑδιον δο5 δα {|| γοη ΠΠοττιπι5. δοπ Θίο Ξξαπτοῦ, 
8, Ναϊάς, χει δέατροίίεὶ ρὐόπ τ, Βαπϑο ξαπιεν, ἘΠΕ 92. ΡΟ Γδαταοῖι, πὶ 

΄“ φςρίπιυαπὸ αὐ, “4.50. ΦὩστ:οὐαἰοὐστ οὐ α΄ῳὐασοςτ-- οὐ σ΄ οὐσ οὐ οὐ οὐσ οὖ 

Τίς αἰδεξαππέει Ἰρουξάηοεπ σέο ς, δὲς ὦ ἀπὶ δε Ἰδετδτοίέαπα ππὸ Ῥοραμίατιουμπαι 
: ἩΡΗ κεππιίς. δὲ5 ἔα γεπ ΠΕ οσπις 10 οῆο Ἰϑοτοϊοπῆε οτισουροπ ἢαΐ, εὐ γεῖπεπ ἢΐεν ἐπ πεμότ. 
δοτπὶ απὸ ἐπ ποίοπι, τοοήει 6) Ῥεγρεήενίοπι ὁδεισαπδε, 
οΠΠ ΜΒαπὸ!ῖ Ρεπαπδεῖέ Θασειτοίῃοπ οὐἷε δίς υοπ Ῥοταξίοθ, ΤΣ οΐοις, δὲη Σταοπαμέεπ, Φιίδέριι, 
5: ̓ἅἴων,, Βαπὸ ΠΟ τρεϊεπεα) δ ἀπῆσ! υοσ Πὰς πὸ Φογῇρεο. 
πττ΄Π΄ῤἷἢῤ ὩΣ δδέϊεν δο5 Τα  Π ἄγοι, 2ΓΠΠ τέ πιϑ'’ δε απδοί οἷος Θὐξέον δὸ5 Θίγπιρος, δὲς δειράξεν,, 
Ἐὲ ΝΗ Ειΐε ππὸ δεῖ Ἡπίοττσοῖ τοῖο δίο Ῥεϊοιπιδετοπ οι οϊίοπ δος Σόπιευ, 
π΄ Τῆς ἵπ γοϊεῆος ΑΙ Ῥεϊαοδεδεποι ΣΙ ρο  Ιππαο ἥπὸ ἐπ Ρεϊηιδαϊεν. ΤΟϊεδεταάθε αατ:ἢ 
᾿ τδϑ Ἐδταο πο Ις τοοτῦοπ, 50 τρούδεῖ. δίς δίοι πὶ Βδδγεν ἐπ ἰῆτος Σϊομαεϊαϊμπα αἴθ δὲς δοβεπ, 
τ Φυἰεπεϊετιπτα σπιίεξεῖ ἄδεν δὲπ αἀπεξες. σασοπίηαβ απὸ δίς ἀπεΐς ΤΠγεΠοΙοοαίς αεἴτεπ δάτξεπ ἀπὸ᾿ 
ἐπ ει Ῥαϊὸ δὲς αἰοἰεηεπ Θεϊϊοδέηοϊἑ οὐτεοη, δίς ἢ Πά) ἱπ ἰῆτον αἰέοεπ ξοτηι διχα) ϑαβηρεῆπίο. 
δῦ τ! ἢαρεπ, 

οὐ γόφον ἄν τ ρου πιο ον δι Πγ Ἀπαροῖ. Ῥοπ, 
ρ. ς ἰξοτ, τι 8. ΜΟΙ ἶ 

Ῥτοῦ τ. Ἄατὶ Θοοϊδ, ἐπι δεν. ρρδιρδθα ρρϑεπ “{ δ'ὅ0., ͵ ν" 

ἤ ᾿Πάγετ Ἤξππει δὲς Φηρπιίς ππὸ δορουτίΣ πο Γοἴ νΟΙΠοπιπιοι δία τιορέῃοοί ἧς ϑοηαποίηπα δὲθ᾽ 
Βᾶπβα. Ἴο Τριδδόπ Θίοίζοθ, 50 ἢασαί παι δὲππ ἄροται ἐπ Τείποπι ϑιγο δαθ τυοῦ!πεπὸρ ο. ἢ, 

δ πιαπ πώ ἱπ πῇ Πάγετοπ άποει Ῥεβπδεῖ,,.,, Φογ Ἰοοτζαῇον Ξεἰσὲ παπ πιο οτηατέ, τρεῖς 
᾿Φαῃαάι ἐπ ππὸ 

' 

Ἧ 
ἀπὲ 

ἦ 
Εἰ τς ἡεῖπ υοτίτε ες πο), δάς. ηἪὸ Ιαπαο ἀορη ἢασέ.,,.. 9εν ἸὈοοιζαῇοτν {ἢ εἰπ᾿ ατάπὸοτ᾽ 

ἥ 
εὔἶϑν 

- 

[οσπίῇε τ. δἰεῖς , αἸΠἀσίοη" ΐπας οὐϑάηϊεπ ἤόππο, τορι πταπ ἰῆτε, 
Θρταιῆε Ὀοτβεῆξ. (Φτ [εῆτέ ξοὶνιο Ξαϊοιφάμθονξηπῇ, Τοπδοῖπ στη τοϊεπίάγαίε ἐπ οίίοτοπι ὅ56:. 

τ τσαπῦε. εν παῦε, τϑεἰετ δα5 5:6) δυτώσεατρείίοε, αὶ πίάηε παν, εἶπε Ἡτεῖσὲ ἀγοπιί ἄγετ᾽ 
᾿Φαπαᾶγεπ πηπὸ χιαϊηταοίεθο, εὐ ἢαξ απ εἶπον δ πδηα ἐπ δία με ο δὲς ΛΠ ϑτοοη παπδοϑ. 
οπηδ ἐπ δαᾶ5 ΦΞεῖι! ππὸ Πλοζοοπ δὲς Σταίμνξότρος οτῆσεη. Τὶς σοεϊοῆοι, δαβ ππὸ [οἷ Ιαπαονῦ 
εὶς ξείπ Βα) ἐπ᾿ οἷο απὸ ϑεξσπιπιεῦ τ, δαθ ἥοίπο Ιαζααδε ἐπ [ο σε δέου, αταποιίον απὸ 
εἰ ἐν ἀβδα θεῖε θεῖο παῖ, “ες (εις. 1, Ξε τ πιο τρείοπ πα, ράδαα. Εἰ4.). 
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